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1 ÚVOD 

Upoutáním na vozík dochází u pacientů s míšním poraněním k jednostrannému způsobu 

vykonávání činností a nedostatečnému zapojení celého organismu. Rehabilitace by měla 

působit nejen systém pohybový, ale i kardiovaskulární a pracovat s potřebou fyzické aktivity. 

Terapie by měly směřovat ke zlepšení kondice a adaptibility pacienta, ale respektovat limity 

míšního poškození dané narušením fyziologických neurohumorálních mechanismů řízení a 

adaptace na zátěž. Díky moderním postupům medicíny již osoby po poškození míchy 

neumírají předčasně na urogenitální infekty vedoucí k celkové sepsi. Zkvalitnění lékařské 

péče výrazně prodlužuje délku dožití. S vyšším věkem pacientů se objevují další přidružená 

navazující onemocnění. Lidé na vozíku mají větší pravděpodobnost dřívějšího nástupu 

kardiovaskulárních onemocnění. Jako prevence civilizačních onemocnění působí režimová a 

dietní opatření a dostatek pohybu.  

Již na několika místech v České republice mohou pacienti při rehabilitaci využívat jiné 

formy pohybu než vsedě, a to ve vertikální poloze v přístroji Lokomat složeném ze závěsného 

systému na podporu váhy, pohyblivého chodníku a robotických ortéz. Působí cvičení ve 

vertikální poloze jinou odezvu v kardiovaskulárním systému než vsedě? Lokomat se ukazuje 

jako vhodný přístroj pro rehabilitaci nejen pohybového, ale i kardiovaskulárního systému u 

pacientů s kompletní i nekompletní míšní lézí.  
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2 PŘEHLED POZNATK Ů 

2.1 Pacient s míšní lézí 

V roce 2011 bylo hospitalizováno na spinálních jednotkách v České republice 318 pacientů 

a v rehabilitačních ústavech 303 pacientů s míšní lézí (SCI, Spinal Cord Injury). Z toho 

nejčastější etiologií byly pády (103), hned po nich automobilové a motocyklové nehody (51) a 

těsně následovala onkologická příčina (49). Toto pořadí se drží již od roku 2005 

(http://www.spinalcord.cz/). Česká republika má propracovaný systém péče o akutního 

spinálního pacienta, který byl roku 2002 zaštítěn Metodickým opatřením vlády České 

republiky. Pacient putuje z oddělení spádové spondylochirurgie, kde proběhne operace a 

hospitalizace na ARO, přes spinální jednotku, při kardiopulmonálně kompenzovaném stavu, 

po rehabilitační ústav a následnou péči. Osoby s míšní lézí netrpí pouze pohybovým 

handicapem nebo ztrátou citlivosti na končetinách a trupu, ale též poruchami autonomního 

nervového systému, tedy poruchou sexuálních funkcí, močení, defekace, kardiovaskulárními 

problémy a riziky dalších možných komplikací. 

K hodnocení stavu pacienta a stanovení neurologické úrovně míšní léze se používá popis 

neurologického obrazu vyšetřením dle ASIA (American Spinal Injury Association) protokolu. 

Důležité je posouzení motorické a senzitivní úrovně poruchy. Motorickou úroveň určujeme 

dle testování „klíčových svalů“. Odpovídá nejnižšímu segmentu, ve kterém dosahuje klíčový 

sval nejméně 3. stupně a sval nad ním stupně 5. V oblasti trupu se motorická úroveň určuje 

pomocí citlivosti. Vyšetření se provádí v klíčových bodech ve dvou modalitách – jako lehký 

dotek a diskriminační čití. Senzitivní úroveň léze se nachází v oblasti nejnižšího dermatomu 

s normálním vnímaní obou modalit. Nejnižší segment s oboustrannou normální motorickou i 

senzitivní funkcí určuje neurologickou úroveň míšní léze. Rozsah míšní léze lze určit dle 

ASIA Impairment Scale (AIS), pro určení je rozhodující aktivita v sakrálních segmentech 

S4/5. Absolutní absence senzitivních i motorických funkcí je označena jako AIS A-kompletní 

léze. Další označení rozsahu poškození AIS B, C, D a E vždy ukazují na lézi nekompletní. 

Míra porušení autonomního nervového systému může být v různém rozsahu u všech 

nekompletních lézí. Vhodným testem pro funkční zhodnocení stavu pacienta je vyšetření 

SCIM (Spinal Cord Independence Measure), ve kterém se zaznamenávají informace o 

dýchání, soběstačnosti, mobilitě a vyprazdňování. Testy jsou vhodné pro zaznamenávání 

změn v časových rozestupech. (Kříž, Chvostová, 2009) 
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2.2 Autonomní nervový systém 

Částí nervového systému je systém autonomní, jehož funkcí je udržování homeostázy 

v těle. Autonomní nervový systém lze anatomicky rozdělit na oddíl parasympatický a 

sympatický (pars sympathica a pars para sympathica). Funkčně se v těle nachází ještě 

enterický (střevní) nervový systém, v němž jsou propojeny oba anatomické oddíly. Tento 

systém nepodléhá volní kontrole a pomáhá organismu reagovat a přežít nepříznivé situace. 

Funguje na principu kompletní reflexní smyčky. Vlákna nesoucí sympatické a parasympatické 

signály se přepojují v gangliích. Buňky uložené v míše a mozkovém kmeni vysílají své axony 

do ganglií, tyto buňky se nazývají pregangliové. Vlákna vystupující z ganglií označujeme 

jako postganliová. Pregangliový přenos probíhá pomocí mediátoru acetylcholinu a 

postgangliový přenos u sympatických vláken pomocí nodrenalinu a u parasympatických 

znovu přes acetylcholin. Postgangliové axony nejsou myelinizované a na konci se bohatě 

větví a rozšiřují, tzv. vytvářejí varikosity. 

Pars sympathica se šíří podél cév téměř do všech orgánů a tkání. Její pregangliové neurony 

leží v ncl. intermediolateralis v postranních provazcích míšních v segmentech od C8 po L3. 

Vycházejí z nich vlákna do paravertebrálních ganglií. Ta jsou navzájem propojena a vytvářejí 

provazec – truncus sympatikus. Z něj dále vystupují axony do cílových oblastí. Truncus 

sympatikus se člení na část krční, hrudní a bederní dle průběhu. V krční části v prevertebrální 

fascii na krčních hlubokých svalech leží tři ganglia (ganglion cervicalis superius, medium a 

cervicothoracicum neboli stellatum). Dále byly prokázány v srdci buňky obsahující 

noradrenalin a adrenalin, tzv. vnitřní srdeční adrenergní buňky (ICA cells, Intrinsic Cardiac 

Adrenergic cells) (Ganong, 2005, str. 229-236).  

Pregangliové neurony parasympatiku se nalézají v jádrech hlavových nervů (III. n. 

oculomotorius, VII n. facialis., IX. n. glossopharyngeus, X. n. vagus) a v segmentech S2-S4 

v postranních míšních rozích. Parasympatikus působí uvnitř orgánů. Jeho axony procházejí do 

periferie dohromady s vlákny hlavových a sakrálních nervů. Přepojují se u jednotlivých 

orgánů v intramurálních gangliích a při větvích hlavových nervů (ggl.ciliare, ggl. 

pterygopalatinum, ggl.submandibulare, ggl.oticum), kterými bez přepojení prochází též 

sympatická a senzitivní vlákna.   

Ve vztahu ke kardiovaskulárnímu systému z pohledu embryonálního vývoje se SA uzel 

vyvíjí z pravostranných embryonálních struktur a AV uzel z levostranných. To je důvodem, 

proč u dospělého člověka zásobuje pravý vagus hlavně SA uzel a levý vagus AV uzel. 
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Podobně pravostranný sympatikus inervuje především SA uzel a levostranný inervuje AV 

uzel. Většina sympatických vláken na obou stranách přichází k srdci z gl. stellatum. 

Adrenergní vlákna jsou uložena epikardiálně, kdežto vagová endokardiálně. Je třeba 

poznamenat, že mezi oběma druhy vláken existují spojky zprostředkující reciproční tlumivé 

působení. Díky tomu acetylcholin svým presynaptickým účinkem snižuje uvolňování 

noradrenalinu ze sympatických zakončení a naopak, neuropeptid Y, uvolňovaný na 

sympatických zakončeních, může tlumit uvolňování acetylcholinu (Ganong, 2005, str. 549). 
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2.3 Autonomní nervový systém u pacient ů s míšní lézí 

U osob s míšní lézí dochází při porušení míchy též k anatomickému porušení autonomního 

nervového systému. Nastává nepoměr mezi vlivem sympatiku a parasympatiku, jehož vliv 

pak převládá. Čím výše se poranění míchy nachází, tím více se objevuje dysfunkce 

sympatického nervového systému (SNS).  Pacienti s SCI nemají dostatek sympatické kontroly 

z mozkového kmene pod výškou léze (Grimm et al., 1997). Pod úrovní léze tedy nastupuje 

celkové snížení sympatické aktivity, ztráta supraspinální kontroly, periferní alfa-adrenergní 

hyperreaktivita a morfologické změny sympatických preganglionových neuronů. Snížená 

aktivita sympatiku má velký vliv na vznik nebezpečné ortostatické hypotenze, nízkého 

krevního tlaku, ztrátu denního kolísání klidového krevního tlaku, reflexní bradykardie a 

zřídka i srdeční zástavy.  

Při vzniku kompletní vysoké léze dojde ke snížení eferentní aktivity SNS pod její úrovní. 

Důležitá se ukazuje úroveň porušení míchy. Mathias et al. (1992) prokázali u tetraplegiků 

nižší klidové hodnoty cirkulujících katecholeminů než u paraplegiků. Krum a jeho kolegové 

(1991) uvádí, že plazmatické hladiny noradrenalinu byly významně nižší u jedinců s  

tetraplegií v porovnání s normálními kontrolami a stejně tak měli nižší i systolický a 

diastolický krevní tlak.  

Dysfunkci SNS způsobuje ztráta supraspinální kontroly, která vzniká porušením míšního 

vedení. Tento deficit probíhá jako dynamický proces změn v centrálním i periferním 

nervovém systému. V akutním stadiu v počáteční fázi tzv. míšního šoku přichází výrazná 

vagotonie, nejvíce během prvních týdnů. V průběhu tohoto nadměrného vlivu parasympatiku 

je zásadní vyhnout se dráždění vedoucímu ke zvýšení tonu vagu, protože to může vést až 

k hypoxii (Philips, 1998). Po několika týdnech přichází zvyšování tonu svalů a stav přejde do 

chronické fáze s hypertonicitou nebo hyperaktivitou. V akutním a postakutním stadiu 

onemocnění SNS téměř organismus pod úrovní léze neovlivňuje. Toto období se projevuje 

bradykardií, nízkým krevním tlakem. V pokročilejším stadiu se dostavují občasné záchvaty 

sympatické hyperaktivity, tzv. autonomní dysreflexie. 

Výrazně se dysfunkce sympatického vlivu projevuje u krčních a vyšších hrudních lézí. 

Dysfunkci lze představit několika fenomény. Ztrátou zpětné supraspinální kontroly, snížením 

SNS aktivity pod místem léze, morfologickými změnami v pregangliových neuronech 

sympatiku a změnou činnosti periferních receptorů (Teasell et al., 2000). 
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Přerušení funkce sympatických vláken a nemožnost vlivu supraspinálních 

vasomotorických center výrazně klinicky ovlivňuje kardiovaskulární reflexy a mění cévní 

tonus. Pacienti s poraněním pod úrovní Th6 nemají kardiální komplikace v souvislosti 

s parasympatickou hyperaktivitou, protože sympatikus inervuje srdce ze segmentů Th1-5. 

Pacienti s lézí nad Th6 mají výrazný problém s udržováním homeostázy s hemodynamickými 

projevy. Příčné oddělení v krční míše má za důsledek odstranění sympatické kontroly srdce a 

cév z vyšších center. Za to parasympatický vliv, eferentní na sinusový uzel a aferentní 

z arteriálních baroreceptorů, zůstává neporušený. Pacienty ohrožuje především 

tromboembolická příhoda, kvůli omezené funkci svalů a cévní stěny, a srdeční dysrytmie. 

Kardiální poruchy postihují převážně tetraplegiky. U této skupiny pacientů došlo k přerušení 

sympatických vláken anatomicky i fyziologicky, což vede k významnému snížení 

vaskulárního tonu a nerovnovážné hyperaktivitě vagového systému. Dominance vagové 

aktivity vede k bradykardii, hypotenzi, hypo/hypertermii (poranění nad Th8 jsou spojena 

s poikilotermií), zesílení vasovagálních a vagovagálních (útrobních) reflexů, bradyarytmii, 

vasodilataci, venostáze a síňovým a komorovým extrasystolám (Philips, 1998). Lepší 

porozumění patofyziologickým změnám SNS by mohlo vést ke zlepšení léčby nastalých 

abnormalit.  

K autonomnímu nervovému systému též patří funkce žlázy s vnitřní sekrecí, nadledvin. U 

dospělých s SCI osa hypothalamo-hypofyzálně-adrenální funguje disharmonicky. Claus-

Walker et al. (1982) prokázali, že cirkadiální rytmus nadledvinkových funkcí je omezený 

nebo pozměněný po poranění míchy. Redukce bazální i stimulované hladiny zaznamenaná u 

pacientů s chronickou SCI není stejná jako u hyperplazie dřeně. Tloušťka kůry nadledvin je 

udržována stimulací Adrenokortikotropním hormonem. Dysfunkce osy hypothalamo-

hypofyzálně-adrenální by měla vést k atrofii kůry nadledvin, ale zóna glomerulosa je 

regulována renin-angiotenzin systémem. Kompletní SCI nad segmentem Th6 má za následek 

porušení hlavní části sympatiku a ortostatickou hypotenzi. Oba tyto následky stimulují renin-

angiotensin systém. Chronická aktivita zóny glomerulosy by mohla být příčinou hypeplazie 

nadledvina a kompenzovat atrofii zóny fasciculaty (Lee et al., 2002). 

Tetraplegici mají zredukovanou hladinu noradrenalinu kvůli přerušení sympatické inervace 

nadledvin (Soyupek et al., 2009). Plazmatická hladina noradrenalinu je nižší u osob 

s tetraplegií než u osob bez míšní léze, ale bez rozdílu s hladinou u osob s paraplegií 
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(Munakata et al., 2012). Cirkulující adrenalin, a pravděpodobně také noradrenalinu, 

vyplavený z nervových zakončení horních končetin mohou přispět k ovlivnění krevního tlaku 

u paraplegiků (Philips et al., 1998).  

2.3.1 Vliv SCI na kardiovaskulární systém 

Takzvaná vitální centra pro reflexní řízení srdce, krevního oběhu a dýchání se nacházejí 

v prodloužené míše. Léze okolo prvního hrudního segmentu kompletně omezuje sestupné 

informace z bulbospinální dráhy k sympatickému pregangliovému neuronu a tím i kontrolu 

prokrvení srdce a horních končetin. Na rozdíl od léze v úrovni Th5, kde srdce a krevní cévy 

inervované z horních hrudních segmentů zůstávají pod kontrolou mozkového kmene, dolní 

část těla tento vliv postrádá (Janbaih, Lujan, DiCarlo, 2012).  

Při poranění střední hrudní části páteře může nastat stav nezávislé, a tedy i rozdílné, 

regulace srdeční kontraktility, šíření převodu vzruchů a srdeční frekvence při maximálním 

výkonu. SCI ve střední hrudní oblasti je spojeno s rozšířeným sympatickým vlivem na 

tepovou frekvenci a tím i na poškození myokardu vztahující se k vápníkovému přetížení 

(Lujan, Chen, DiCarlo, 2009). Vzniklé zvýšení tepové frekvence, poškození myokardu a 

dysfunkce levé komory vedou k nežádoucí práci kardiovaskulárního systému (Janbaih, Lujan, 

DiCarlo, 2012). Poraněním dochází ke snížení hodnot arteriálního tlaku a omezení žilního 

návratu, tedy i k omezenému napětí myokardu před stahem (preload) a snížení odporu 

kladenému kontrakci (afterload). Vzhledem k této situaci může dojít k nižší intenzitě síly 

srdeční kontrakce (Salo, Campos, McAllen, 2006; Frankel et. al., 1972).  

Pro správnou funkci je vyžadována dynamická interakce mezi cílovou tkání a její inervací. 

Změny v cílové tkáni jsou spojeny s neuroplasticitou v drahách autonomního nervového 

systému. Navzdory absenci centrálního sympatického vlivu především paraplegici prokazují 

ortostatickou toleranci při posturální zátěži a zachovávají hodnoty krevního tlaku během 

ortostatických změn. Studie (Andersen et al., 1986; Groothuis et al., 2005) prokázaly 

zachování vasokonstrikce v dolních končetinách při klopení do různých poloh. Z předchozího 

textu plynou především pro vyšší úrovně lézí přímé projevy porušeného vlivu autonomního 

nervového systému na systém kardiovaskulární. Ovšem i při kompletním krčním poranění 

míchy mají pacienti možnost díky cvičení dosáhnout pozitivních změn v autonomní regulaci 

kardiovaskulárního systému (Ditor et al., 2005). Dysfunkce ANS se projevuje 

v kardiovaskulárním systému např. rozvojem autonomní dysreflexie, ztrátou denního kolísání 

krevního tlaku, bradykardií, ortostatickou hypotenzí nebo snížením krevního tlaku. 
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SNÍŽENÍ KREVNÍHO TLAKU 

Nízký krevní tlak je problém u akutních i chronický stavů SCI. Lehmann et al. (1987) 

definovali hodnoty systolického tlaku stanovující hypotenzi nižší než 90mmHg. V této studii 

pacientů s míšní lézí byla hypotenze diagnostikována u 68% těžkých poranění (AIS A a AIS 

B). U nižších lézí nebyly hodnoty pod stanovenou hranicí naměřeny. Studie (Mathias, 

Frankel, 1992), prováděné u pacientů s tetraplegií vzniklou následkem úrazu a sekundárně po 

poliomyelitidě neprokázaly vliv paralyzovaných končetin na klidový krevní tlak. 

 

ORTOSTATICKÁ HYPOTENZE 

Ortostatická hypotenze se rozvíjí u pacientů s tetraplegií i paraplegií zvláště v akutním 

stadiu. Pacienti si mohou stěžovat na nevolnost, závratě, pocit na omdlení, může dojít i ke 

ztrátě vědomí. Zdá se, že rozvoj ortostatické hypotenze souvisí s nahromaděním krve 

v cévách orgánů a v nepohyblivých končetinách kvůli chybějícímu vlivu SNS a vazodilataci 

žil. Část objemu krve se tak separuje v žilách dolních končetin a na srdce pracuje s menším 

objemem krve a nemůže dosáhnout dostatečného tlaku krve (Hopman, Oeseburg, Binkhorst, 

1992). Intenzita symptomů se snižují po prvních několika týdnech rehabilitace. Léčba vychází 

z denního polohování a postupného přecházení do vyšších pozic (Campagnolo, Kirshblum, 

Merli, 2002). Pacient musí být adekvátně hydratovaný a v minerální rovnováze (Bell, 

Hammond, 1986). Krevní tlak by se měl zprvu sledovat při otáčení do polohy na břiše. 

Nejdříve by měla probíhat postupná změna pozice z lehu na zádech, na bok a na břicho. 

V každé s této poloh by měl pacient setrvat do zklidnění příznaků ortostatické hypotenze. 

ZTRÁTA DENNÍHO KOLÍSÁNÍ KREVNÍHO TLAKU 

Krum et al. (1991) prokázal, že u pacientů s vysokou míšní lézí nedochází 

k fyziologickému poklesu tlaku krve v noci. Kolísání nenastává ani v hodnotách hladiny 

noradrenalinu v krvi u pacientů s SCI (Claus-Walker, 1982). Tyto skutečnosti ukazují na 

poruchu střídání se krevního tlaku v souvislosti s porušeným sympatickým řízením (Teasell et 

al., 2000). 

 

 



 

 

 

12 

BRADYKARDIE 

Ačkoli bradyarytmii naměříme běžně, dojde k ní skoro u 100% tetraplegických pacientů, 

srdeční zástava je vzácná. Sympatické působení během fáze míšního šoku působí proti 

mechanismům parasympatické kontroly srdce, tedy proti bradyarytmii, zpomalení sinového 

uzlu a srdeční zástavě. Základní sinusová bradykardie se prohlubuje při odsávání z 

tracheostomie, defekaci a kašláním. Při těchto činnostech může dojít k sinusové pauze nebo 

vagovému reflexu bez zásahu sympatiku. K bradykardii přispívá i hypoxie (Campagnolo, 

Kirshblum, Merli, 2002).  

AUTONOMNÍ DYSREFLEXIE 

Autonomní dysreflexie (AD) představuje syndrom náhlého přehnaného zvýšení 

krevního tlaku, občas doprovázeného bradykardií, jako odpověď na stimuly pod úrovní 

poranění (Campagnolo, Kirshblum, Merli, 2002). Dle Brocka, McLachlana a Yeoha (2004) 

epizoda AD vzniká ztrátou descendentních baroreceptorových reflexů a plasticity míchy. 

Riziko vývoje AD je u 50% až 70% pacientů s míšní lézí nad Th6, nad výstupem velkých 

splanchnických pletení (Karlsson, 1999).  Intaktní senzitivní nervy pod místem léze přenášejí 

aferentní impulzy do míchy, kde stoupají spinotalamickými drahami a zadními provazci. 

Těmito ascendentními impulzy jsou stimulovány sympatické neurony v intermediolaterální 

šedé hmotě míšní. Sympatické descendentní inhibiční impulzy, které vznikají nad Th6, jsou 

v místě léze blokovány. Nad úrovní léze nastupuje převaha parasympatického vlivu a pod 

úrovní léze systému sympatického. Nečastějším spouštěčem byl zaznamenán roztažený 

močový měchýř (85% epizod), dále dráždění v gastrointestinálním systému nebo 

muskulosketetálním systému, kožní defekty. Pod úrovní poranění je relativně nebrzděný 

sympatický výstup s uvolňováním noradrenalinu, dopamin beta hydroxyláz a dopaminu (Kříž, 

2005). Společné příznaky AD jsou kromě jiného bolest hlavy, těžká vasokonstrikce 

v arteriálním řečišti, která může způsobit významný vzestup krevního tlaku, piloerekci, 

bledost kůže, pod místem léze nastává zčervenání, objeví se skvrny a pocení. AD se léčí 

odstraněním příčiny (Bycroft, 2005).  
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DEKUBITY 

Sympatická denervace je považována za přispívající faktor v rozvoji diabetické neuropatie. 

Při této poruše vznikají arteriovenózní spojky, které mohou vést k větší lokální náchylnosti 

k ischemii s útlaky a podporují nebezpečí vzniku kožních vředů. Tyto spojky se objevují i u 

pacientů s SCI. V kůži nedochází k dostatečnému prokrvení, především vleže na břiše (Mason 

et al., 1993). Ani při reaktivní hyperemii nenastane výrazné zvýšení průtoku krve kůží. 

Sklony k nedostatečnému průtoku, až jeho uzávěru vedou k vyššímu riziku tlakových 

poškození, především v oblastech se sníženou citlivostí (Teasell et al., 2000).   
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2.3.2 Korelace funkce kardiovaskulárního a autonomního nervového systému 

Pro neinvazivní kvantifikaci funkce autonomního nervového systému (ANS) s pomocí 

hodnot kardiovaskulárního systému se používají dvě metody hodnocení, a to metoda časová a 

spektrální. V obou dvou se pracuje s variabilitami hodnot tepové frekvence a krevního tlaku. 

U pacientů lze nenáročným způsobem měřit spektrální analýzu tepové frekvence (heart rate - 

HR) a její variabilitu (heart rate variability - HRV), krevní tlak (blood pressure - BP) a jeho 

variabilitu (blood pressure variability - BPV). Regulovaná tepová frekvence osciluje kolem 

průměrné hodnoty i za klidových podmínek. HRV se vztahuje k variabilitě srdečních cyklů. 

Obě metody z výsledků provádějí rozbor jednotlivých komponent hodnot postupného R-R 

intervalu získaného z EKG (Elektrokardiogram) a ukazují oscilaci na dvou hlavních 

frekvencích. Rozbor pomalých a rychlých oscilací přináší možnost kvalifikovat aktivitu 

vegetativního nervového systému a posoudit stav srdce. Oscilace jsou zapříčiněny především 

vlivem ANS prostřednictvím sympatiku a parasympatiku modulujících aktivitu sinusového 

uzlu. Podkladem pro vyhodnocení mohou být pouze sinusové stahy, proto je nutné eliminovat 

ventrikulární a supraventrikulární extrasystoly a veškeré artefakty. 

Oscilace na vyšší frekvenci (high-frequency - HF) nabývá 0,25Hz (rozmezí 0.15 a 0.40 

Hz) Ukazuje reflexní respiračně vázanou vagovou aktivitu a koresponduje s vlivem 

parasympatiku na srdce přes nervus vagus. Oscilace na nižší frekvenci (low-frequency - LF) 

nabývá 0,1Hz (rozmezí 0.04 a 0.15 Hz) vzniká v rámci baroreflexů na podkladě 

zpětnovazebného zpoždění cévních odpovědí sympatiku jako rezonanční fenomén. Hodnoty 

LF souvisí s vlivem obou autonomních systémů na srdce, s převažujícím vlivem v závislosti 

na poloze, tedy ve vertikále více působí sympatikus. Poměr HF-LF se stal schváleným 

postupem k měření srdeční sympatiko-parasympatické balance. Podobně lze hodnotit i krevní 

tlak a jeho variabilitu BPV. LF oscilace u systolické a diastolické BPV dosahuje rozmezí 

0.04–0.15 Hz. Vysoká frekvence oscilace při systolické a diastolickém krevním tlaku 

dosahuje 0.15 - 0.40 Hz, není spojena s neurovaskulárním vlivem ANS. HF spíše reprezentuje 

mechanicky efekt dýchání a může fungovat přímo na tlakový gradient v nitrohrudních žilách 

(Ditor, 2005). 
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2.4 Pacienti s míšní lézí a reakce na zát ěž 

Při ztrátě motorických funkcí po poranění míchy podléhají pacienti často sedavému 

způsobu života. Redukce fyzické aktivity vede k dekondici a snížení kapacity pro fyzickou 

práci. Běžné denní činnosti nepostačují k udržení fyzické kondice. Nedostatečná tělesná 

zdatnost zvyšuje nebezpečí ztráty samostatnosti. Existují různé možnosti tréninků - práce 

horních končetin při jízdě na vozíku, ruční ergometrie, motomed na trénink dolních končetin, 

případně v kombinaci s funkční elektrickou stimulací, asistované lezení nebo pohybová 

terapie ve vertikální poloze v systému odlehčení hmotnosti popřípadě doplněná o dopomoc 

robotických ortéz a chodníku v Lokomatu. 

Aktivní fyzická zátěž je vysoce závislá na sympatickém nervovém systému, přes který 

dochází k vyvážení kardiovaskulárního a tepelného stresu vyprodukovaného aerobními a 

anaerobními aktivitami. Optimálně se v pracujících svalech zvýší metabolické požadavky a 

v této chvíli je periferní krevní průtok oslaben v neaktivních oblastech a přerozdělen do míst 

se zvýšenou aktivitou. Zdravý kardiovaskulární oběh reaguje při fyzické činnosti snížením 

tonu parasympatiku a přes vliv sympatiku vasokonstrikcí v cévách splanchniku a 

nepracujících svalů (Thijssen, Steendijk, Hopman, 2009). Sympatický systém u osob bez 

porušení míchy vyvolá vázokonstrikci, a tím ovlivní žilní návrat, zlepší vypuzovací 

schopnosti levé komory přes tepovou frekvenci a vzestup kontraktility a díky tomu zvýší 

srdeční výdej.  

Thijssen, Steendijk a Hopman (2009) potvrdili rozdílnou reakci splanchniku u pacientů s 

lézí zasahující do sympatického řízení splanchnické oblasti proti pacientům, u kterých byla 

sympatická inervace neporušena. Při porušení sympatické inervace, tedy u vyšší léze, nedošlo 

během zátěže ke změně v průtoku krve portální žilou, tak jako tomu bylo u lidí bez postižení 

nebo osob s nižší lézí. Zdá se, že zároveň při zátěži horních končetin oblast cév horní části 

těla reaguje výrazněji než cévní řečiště nepracujících svalů. 

U pacientů s míšní lézí nad výškou léze Th6 může do určité míry stoupnout tepová 

frekvence poklesem aktivity parasympatiku nebo přes zachovalé dráhy sympatiku. Pokud má 

pacient kompletní míšní léze, není schopen reagovat zvýšením tepové frekvence ani na 

psychický, ani na fyzický stres (Previnaire et al., 2010). Konečný výsledek nižší tolerance 

zátěže vede k pacientově dekondici (Figoni, 1993). Eferentní vlákna spojená s krčním a 

horním hrudním sympatickým gangliem pocházejí z etáže páteře Th1 a Th4 a mimo jiné 

inervují srdce. Další část systému je rozložená mezi Th3 a L3, s hlavním místem působení 
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mezi Th5 a Th9 (Landsberg, Young, 1996). Adaptace a klinický obraz pacienta je závislý na 

stupni centrální denervace sympatických pregangliových neuronů (Figoni, 1993). Studie 

(Coutts et al., 1983; Burnham et al., 1994) ukazují podstatně nižší odpověď 

kardiovaskulárního systému u trénovaných i netrénovaných tetraplegiků než u paraplegiků a 

lidí bez zranění. Kvadruplegici měli ve srovnání s ostatními skupinami nižší hodnoty 

noradrenalinu a adrenalinu v klidu, které při maximální zátěži lehce, ale přesto významně 

stouply. Protože bazální aktivita postgangliových sympatických neuronů je nižší a převažuje 

vliv parasympatického vagového tonu, vykazují pacienti s krční lézí slabou odpověď tepové 

frekvence i VO2 max. Velký nedostatek tkví v neschopnosti zvýšení chronotropie a ionotropie 

srdce při zátěži, tedy v malém srdečním tepovém objemu. Autonomní adaptace srdce během 

cvičení je způsobena snížením vlivu parasympatiku (Schamid et al., 1996).  

U pacientů s lézí mezi Th1 a Th4 se výsledky měření tepové frekvence a VO2 různí (Bar-

On, Nene, 1990; Coutts et al., 1983). Schamid et al. (1998) prokázali rozdíl pouze 

v koncentraci adrenalinu v klidu a při zátěži. Koncentrace noradrenalinu je srovnatelná s lidmi 

bez poškození míchy. Pacientům s lézí pod Th5 byla naměřena vyšší klidová i maximální 

tepová frekvence než zdravým probandům. U středních a dolních paraplegiků byly naměřeny 

hodnoty noradrenalinu a adrenalinu vyšší než u ostatních. Nepoškození eferentních 

sympatických vláken srdce bylo demonstrováno vyšší maximální kardiovaskulární a 

metabolickou odpovědí ve srovnání s pacienty s SCI nad Th5. Během zátěže u osob bez míšní 

léze roste arteriovenózní diference, srdeční tepový objem i srdeční výdej (Schmidt et al., 

1998). Poškození sympatické dráhy působí nedostatečnou inervaci cév svalů. Při ztrátě 

svalové pumpy, nedostatečností a dilatací žil nastává městnání krve v paralyzovaných dolních 

končetinách a oblasti splanchniku. Tento fakt omezuje cirkulující objem krve a tím srdeční 

práci. Kapacita kardiovaskulárního systému bývá limitující pouze při extrémní zátěži 

(Hopman, Oeseburg, Binkhorst, 1993). 

U zdravých probandů byla naměřena významně vyšší klidová VO2 než u pacientů s míšní 

lézí. Během zátěže pacienti s vyšším SCI předvedli nižší maximální HR, VO2 a celkový 

výkon než ostatní skupiny.  Paraplegici s lézí pod Th5 dosáhli vyšší HR, VO2 i hodnotu 

vykonané práce než pacienti s vyšší hrudní lézí. Během zátěže rostly hodnoty lineárně u všech 

testovaných skupin (Schmidt et al., 1998).  

Kromě výšky léze rozhoduje o reakci kardiovaskulárního systému i způsob zatížení a 

zatížená část těla. Práce horními končetinami vyžaduje větší energetické nároky, dosahuje se 
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při ní vyšší tepové frekvence, systolického krevního tlaku, minutové ventilace než 

končetinami dolními. Fyziologická odpověď osob bez poškození míchy na zátěž je větší při 

práci dolních končetin stejně jako tepový a ventilační objem. Maximální spotřeba kyslíku při 

práci horních končetin dosahuje 64 až 80% spotřeby při práci dolních končetin. Srdeční výdej 

je u obou srovnatelný. Vyšší krevní tlak při ruční ergometrii je způsobem zvýšením periferní 

rezistence. Tyto rozdíly mohou být způsobeny menší mechanickou účinností horních 

končetin, prací menších svalových skupin, větší statické složky zátěže ke stabilizaci 

ramenních pletenců při práci horními končetinami. Nastává též zvýšení sympatického tonu, 

izometrická kontrakce části svalů a vasokonstrikce v nezatížených svalech dolních končetin 

(Astrand, Guharay, Wahren, 1968). Avšak studie Jack et al. (2010) nezaznamenala výrazný 

rozdíl při testování aktivity horních nebo dolních končetin osob s SCI vzhledem k částečné 

paralýze svalů.  

Projevy jako vyšší tepová frekvence, nižší srdeční rezerva, ortostatická hypotenze a nižší 

kardiorespirační funkční kapacita mohou být způsobeny i imobilizací. Během imobilizace 

nastává omezení pohybů hrudního koše, změny v perfuzi krví a změny svalové síly bránice, 

dýchacích a břišních svalů, čímž plicní funkce klesají (Bell, Halar, 2005). I lokální změny v 

cévním systému ovlivňují zvýšení kardiovaskulárních rizik, proto by terapie měla být 

zaměřena na kardiovaskulární změny cílené do cév končetin (Soyupeka et al., 2009).  

Další možností zatížení pacientů s SCI je terapie v systému na podporu odlehčení váhy a 

pohyblivém chodníku, popřípadě s upevněním dolních končetin do robotický ortéz. Takové 

vybavení poskytuje např. systém Lokomat. Hodnoty VO2 max a spotřeba kyslíku byly 

naměřeny významně vyšší v takovémto zařízení než při ruční ergometrii. Tendence k vyšší 

maximální tepové frekvenci se ukázaly u ruční ergometrie, stejně jako hodnoty laktátu. 

Roboticky asistovaná zátěž na pohyblivém chodníku (Robotics-Assisted Treadmill Exercise-

RATE) zaměstnává větší svalové skupiny. To může být důvod, proč lidé s nekompletní SCI 

měli VO2 max o 16% vyšší než při ruční ergometrii. Tato forma zátěže se zdá být lepší pro 

vykonávání aerobního cvičení.  

Tepová frekvence je obecně použitelný indikátor míry zatížení u zdravé populace. U 

pacientů s SCI lze tento parametr využít, ale s ohledem na to, že kvůli redukci síly svalů a 

oxidativní kapacity dolních končetin se při terapii v Lokomatu pacienti s SCI nemohou 

dostatečně volně podílet na chůzovém vzoru nebo aktivním tlačení proti robotickým ortézám 

při aktivní chůzi. Svaly dolních končetin tak mohou limitovat maximální tepovou frekvenci 
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(Jack et al., 2010). Rozdíl 7 tepů, na který přišel Jack et al. (2010) mezi ruční ergometrií a 

RATE mohl být způsobený denní variabilitou nebo stavem hydratace. Ovšem autor považuje 

za důležitou vyšší tendenci zvyšování HR při ruční ergometrii.  

 

2.4.1 Cvičení horních končetin  

Fyzický výkon pomocí horních končetin je vhodný způsob zatížení osob s vyšší lézí 

míchy. Celoroční práci lze nejčastěji vykonat dvěma způsoby, buď ruční ergometrií 

(jednoklikovou nebo dvouklikovou „rumpálovou“ ergometrií), nebo na vozíku. Výkony 

dosažené testováním jedním způsobem nejsou převoditelné na způsob druhý (Tropp, 

Samuelsson, Jorfeldt, 1997). Oproti osobám bez postižení organismus pacienta s SCI na 

výkon horních končetin reaguje jinak. Především kvůli poškození autonomního nervového 

systému a omezenému návratu krve z nepracujících dolních končetin. Porušení svalové 

pumpy a hromadění krve v dolních končetinách omezuje tepový objem a snižuje celkový 

krevní tlak. Výsledky maximální spotřeby kyslíku a tepové frekvence jsou u ruční ergometrie 

a jízdy na vozíku srovnatelné (Gass, Harvey, Gass, 1995). Avšak při submaximálním zatížení 

osob s míšní lézí byla prokázána větší účinnost ruční ergometrie a nižší nebezpečí 

technického selhání přístroje (Tropp et al., 1997). Zatížení horní části těla je obecně 

považováno za nedostatečné k vyvolání celkové hemodynamické odpovědi. Jako důkaz pouze 

částečné reakce na zátěž lze brát nezměněnou tepovou frekvenci nebo bradykardii během 

cvičení svalů inervovaných vlákny odstupujícími pod místem léze. 

 

RUČNÍ ERGOMETRIE 

Testování ruční ergometrií je nejčastěji prováděné testovaní kardiovaskulární kondice u 

pacientů s SCI. Provádí se pomocí cyklického pohybu rukou, otáčením ramen přístroje. 

Ukazuje nejlepší výsledky pro diagnostikování srdeční ischemie a provokované angíny 

pectoris (Tropp, Samuelsson, Jorfeldt, 1997). Lidé bez poranění míchy při tomto testování 

dosahují 70% svých maximálních hodnot na běžícím pásu (Franclin, 1982). Ruční ergometrie 

může být použita v pozici vsedě i vleže. Pacientovy horní končetiny vykonávají stálý pohyb 

bez fáze oddálení od stroje a tak se nezvyšují nároky na stabilitu trupu. Veškerá vydaná síla je 

převedena do pohybu ramen přístroje.    
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JÍZDA NA VOZÍKU 

Jízda na vozíku jako způsob tréninku je dostupná každému vozíčkáři. Zatížení je méně 

stresující než ruční ergometrie (Sawka et al., 1980). Během jízdy na vozíku pracují svaly paží 

i předloktí. A pravidelným tréninkem se zvyšuje i vytrvalost dechových svalů. Tréninkový 

efekt vede ke zvýšení vytrvalostní zdatnosti a snazšímu zvládání denních činností (Bougenot 

et al., 2003). Zručnost a vytrvalost v pohybu na vozíku zaručuje osobě s SCI sociální kontakt 

a prostředek k provádění běžných denních aktivit. Proto je dobrá fyzická kondice považována 

za nutnou. Pacient má vozík jako součást každodenního života. Mohou být vylepšené, lehčí a 

universálnější pro více činností. Použití jízdy na vozíku jako tréninku lze v laboratoři na 

pohyblivém chodníku nebo ve sportovní hale či ve venkovním prostředí. Pohyb vyžaduje 

aktivní stabilizaci trupu a schopnost oddálit ruku a opustit oporu o ní. Při jízdě hraje 

významnou roli změna těžiště. Při předklonu vpřed se vozík pohybuje pomaleji. Přibližování 

a oddalování horních končetin způsobuje ztráty energie, proto při stejné vydané síle jako u 

ruční ergometrie konečná síla pohybu vozíku dosahuje menších hodnot. Vložené síly uvádí 

vozík do pohybu. Po tréninku na vozíku ovšem nastalo zlepšení v mobilitě na vozíku u 

pacientů s omezenou pohyblivostí v prostředí. Terapie směřuje ke snížení zbytečné energie, 

tedy energie nepoužité k pohonu vozíku a ke zvyšování rychlosti (Tropp, Samuelsson, 

Jorfeldt, 1997).  
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2.4.2 Systém odlehčení hmotnosti, pohyblivého chodníku s dopomocí robotických 

ortéz (Lokomat) 

Pacient při terapii pomocí systému podpory hmotnosti a pohyblivého chodníku BWSTT 

(Body-Weight–Supported Treadmill Training) provádí pohyb ve vzpřímené pozici. Trénink je 

cílený na dolní končetiny s možností jejich aktivní spolupráce a tak nastávají větší 

kardiovaskulární změny než při ruční ergometrii. Terapie může probíhat dlouhou dobu a 

pacient se cítí bezpečně (Soyupek et al., 2009). Pro zvýšení  aktivity je doporučen pravidelný 

vytrvalostní trénink 3 až 5krát týdně 20-60 minut na 50-80% spotřeby kyslíku. Pohyb v 

BWSTT umožňuje vhodné zatížení kardiovaskulárního systému u pacientů s SCI. Pro 

ovlivnění kardiorespiračního systému zařízení nabízí možnost nastavit úroveň zatížení pomocí 

rychlosti chodníků a procenta odlehčení váhy těla (Jack et al., 2010).   

Při terapii v Lokomatu mohou být dolní končetiny vedeny pouze pasivně ortézami nebo 

aktivně přispívají pohybu ortéz. I pasivní práce dolních končetin vyvolává zvýšení spotřeby 

kyslíku a metabolickou odpověď, obojí závisí na velikosti odlehčení váhy. Vůlí se pacient 

může podílet na chůzovém vzoru nebo aktivně tlačit proti robotickým ortézám při aktivní 

chůzi. Pracuje se s dopomocí zraku. Pacient se sleduje v zrcadle a koriguje pohyb dolních 

končetin. Přístroj umožňuje zpětnou vazbu přes monitory ukazující v reálném čase informace 

o pohybu ze senzorů v ortézách nebo pomocí virtuálních herních programů na obrazovce, 

které reagují na pohyb dolních končetin. Pacient přes zpětnou vazbu kontroluje práci dolních 

končetin, nastavení kloubů a vedení pohybu. Tento způsob pacienta motivuje k přesnosti 

pohybu a k větší aktivitě (Swinnen et al., 2010).  

Testování kardiovaskulárních a jiných parametrů pacientů lze pomocí stupňovitého testu 

(IET, Incremental Exercise Test). Rychlost pohybu chodníku a procento odlehčení váhy jsou 

nastaveny tak, aby pacientův pohyb napodoboval fyziologický chůzový vzor. Test se skládá 

ze 4 fází: 

1. Fáze klidová, kdy pacient stojí na chodníku zavěšený v přístroji v klidu.  

2. Fáze pasivní, při které ortézy vedou nohy bez aktivní dopomoci testovaného.  

3. Fáze zatížení, kdy pacient aktivně dopomáhá do každého kroku. 

4. Fáze znovu pasivní. Pasivní chůze pomocí ortéz.  
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Zátěž lineárně stoupá v čase, je limitována tolerancí pacienta. Využívá se reálné vizuální 

kontroly aktivní práce pacienta (Jack et al., 2008). Jack et al. (2010) testoval osoby s SCI dle 

testu IET při ruční ergometrii a v Lokomatu. VO2max a spotřeba kyslíku byly naměřeny vyšší 

(o 16%) během testu na Lokomatu než při ruční ergometrii. U hodnot tepové frekvence 

nenastal významný rozdíl, ovšem při ruční ergometrii se zvyšovaly více.   

Při tomto testu Hunt et al.(2007) dokázali reakci organismu i při pasivním vedení dolních 

končetin. Ovšem výrazně vyšší spotřebu kyslíku naměřili během aktivní dopomoci či brzdění 

pohybu testovaného.  

Reakce při lineárním zvyšování zátěže má vypovídající hodnotu o stavu 

kardiovaskulárního systému testovaného. Metabolická odpověď a energetický výdej závisí na 

stupni zátěže. U osob bez postižení byly naměřeny vyšší hodnoty při cvičení v Lokomatu. 

Pacienty s SCI limituje snížení volní kontroly pohybu, svalové síly a vytrvalostní kapacity 

dolních končetin, ale dlouhodobá terapie nabízí prostor pro výrazné kardiopulmonární a 

kardiovaskulární změny.   

Terapii v Lokomatu lze indikovat i pacientům s kompletní míšní lézí. Pacienti s kompletní 

SCI mají nízkou klidovou spotřebu kyslíku jako důsledek ztráty metabolické aktivity svalů 

pod lézí. Metabolickou a kardiální odpověď během lokomoce nelze přičítat pouze změně 

polohy ze sedu do stoje, ačkoli po postavení se spotřeba kyslíku zvýší. Během terapie nastalo 

ještě další zvýšení spotřeby kyslíku, ventilace a tepové frekvence (Nash et al., 2003).  Při 

dlouhodobém tréninku vzniká adaptace systému a nastávají pozitivní změny 

v kardiovaskulárním i respiračním systému i u pacientů s kompletní míšní lézí. Studie Ditora 

et al.(2005) dokázala, že BWSTT má pozitivní vliv na autonomní regulaci kardiovaskulárního 

systému při cvičení. Příznivé změny nastaly po 6 měsících tréninku ve variabilitě krevního 

tlaku a tepové frekvence. Tyto změny mohou být spojeny se snížením rizik kardiovaskulární 

mortality a poškození orgánů. Po ukončení studie měli pacienti nižší klidovou tepovou 

frekvenci. V hodnotách krevního tlaku jako takového nebyly výrazné změny, ovšem změny, 

které nastaly, měly významný vliv na BPV a zlepšení funkcí kardiovaskulárního systému. 

Terapie v BWSTT podporuje změny periferní cévní pružnosti a tím by mohla vyvolat snížení 

tepové frekvence. Také další studie Ditora et. al. (2004) poukazuje na zlepšení compliance 

arteria femoralis. To přináší povzbudivé zprávy pro pacienty s míšní lézí, protože vztah mezi 

arteriální tuhostí a kardiovaskularními riziky je prokázán (Safar, 2001). Zlepšením cévní 

pružnosti a schopnosti roztahovat se a smršťovat podle působícího tlaku nastává snížení 
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nebezpečí poškození cévní stěny a vzniku trombu (Ditor et al., 2004). Podobné zlepšení 

pružnosti stehenní tepny přináší cyklický pohyb dolních končetin doplněný o funkční 

elektrickou stimulaci (FES). Ovšem FSE může způsobit podráždění kůže a bývá pro pacienty 

s SCI nepříjemná. Zároveň tato terapie postrádá zatížení ve vertikální poloze.  

I po relativně málo terapiích v Lokomatu nastává zlepšení cirkulace krve koronárními 

cévami a tady lepší okysličení zatíženého srdce. Během 6 měsíců pravidelného cvičení došlo 

ke zmírnění endoteliální dysfunkce a zlepšení prevence poškození endotelu. Došlo ke snížení 

hladin LDL cholesterolu, triglyceridů i glykémie a naopak zvýšení HDL cholesterolu. V této 

studii Turiela et al. (2010) bylo zjištěno, že pozitivní vliv na funkci levé komory srdeční a 

výše uvedená pozitiva terapie v Lokomatu nastávají při zahájení terapie v nejkratším možném 

čase od poranění míchy.     

Lze tedy říci, že terapie vede k potencionálnímu zlepšení kondice a celkového zdraví.  
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2.5 Možnosti zát ěžového testování pacient ů s míšní lézí 

Zátěžové vyšetření se využívá nejen ve sportovním prostředí, ale též v klinické medicíně, 

praktických i preventivních oborech. Indikace jsou diagnostické, kontrolní a prognostické. 

Z hlediska diagnostiky se zaměřuje na posouzení funkčního stavu, doplnění informací ke 

zjevným symptomům a odhalení symptomatických onemocnění. Kontrolní vyšetření probíhá 

kvůli zhodnocení vlivu pohybové aktivity, kontroly rehabilitace a výsledků neinvazivní 

terapie. Nabízí se možnost sledovat průběh onemocnění, odhalit recidivy a komplikace a 

předpovídat fyzickou výkonnost a zdatnost (Placheta a spol., 1999).  

Zátěžová funkční vyšetření reakce na dynamickou zátěž u pacientů s míšní lézí spočívá 

v jednoklikové nebo dvouklikové ergometrii s hodnocením výkonu, anaerobního prahu, 

kardiovaskulární odezvy a energetické náročnosti pohybu. Při testování je nutné respektovat 

optimální frekvenci otáček, délku kliky (standardizovaná na 33,33 cm, délka by se měla 

prodlužovat se zvyšujícím se výkonem) a dle tělesné výšky vyšetřovaného je třeba nastavit 

vzdálenost hřídele od podložky. Dle zvoleného vyšetřovacího protokolu se nastaví intenzita 

(nízká, submaximální až maximální), zvyšování zátěže (žádné, kontinuální nebo stupňovité) a 

délka trvání. (Placheta a spol., 1999) 

 V roce 2007 zveřejnili Hol et al. vyšetřovací protokol submaximálního způsobu testování 

pacientů s míšní lézí - 6-minutový ruční test (Six-Minute Arm Test, 6-MAT). 

Vyšetření je pro úplnost vhodné doplnit spirometrii, dynamometrii a např. elektromyografii 

(Placheta a spol., 1999). 
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2.5.1 6-minutový ruční test (Six-Minute Arm Test, 6-MAT) 

Tento jednostupňový test vznikl pro potřebu zjištění tepové reakce kardiovaskulárního 

systému při submaximální zátěži. Splňuje požadavek jednoduchosti a finanční dostupnosti pro 

kliniky a různá rehabilitační zařízení. Jeho validita a spolehlivost byla ověřena Holem et al. 

(2007). Testování probíhalo na standardním ručním dvouklikovém ergometru (Obrázek č. 1).  

Obrázek č. 1 

Ruční dvouklikový ergometr 

 

Monark Rehab Trainer 881E; Monark Exercise AB, 43282 

Varberg, Sweden (http://www.monarkexercise.se/default.asp?PageID=682). 

 

Pro testování maximálního možného výkonu, tedy i maximální tepové frekvence, osob s 

SCI se v klinické praxi užívá buď dosažení ustálené srdeční frekvence v 60% až 70% 

tepového rozmezí vypočítaného s pomocí maximální tepové frekvence získané teoreticky 

z věku, nebo dle hodnocení testovaných podle stupnice dle Borga stupeň vnímané zátěže 

(Rate of Perceived Exertion, RPE) v rozmezí 11 (lehká) až 15 (namáhavá). Na nastavené 

kontinuální zátěži pacient pracuje 6 minut. Srdeční frekvence byla zaznamenávána stále 

kontinuálně pomocí sporttesteru a tlak byl měřen na začátku, těsně po dokončení testu a po 5 

minutách od dokončení testu. Doba trvání 6 minut dává možnost dosažení rovnovážného 

stavu transportního systému při kontinuální zátěži (Hol et al. 2007).  
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2.6 Možnosti m ěření 

2.6.1 Možnosti měření krevního tlaku 

K distribuci krve až k zásobovaným orgánům v systémovém oběhu slouží periferní 

cirkulace. Aby bylo periferní řečiště dostatečně perfundované, musí srdce svojí činností 

udržet v cévním řečišti určitý tlak krve. Důsledkem přerušovaného přítoku krve ze srdce 

hodnoty tlaku kolísají. Na vrchu systoly je nejvyšší tlak systolický, na konci diastoly tlak 

nejnižší, diastolický. Hodnoty krevního tlaku vypovídají o stavu homeostázy organizmu. Tuto 

významnou veličinu lze měřit neinvazivně a takové měření by mělo být součástí běžného 

lékařského vyšetření pacienta s SCI. Je to parametr, který je ovlivňován zevním i vnitřním 

prostředím a závisí na stavu bdělosti i na působení fyzické či psychické zátěže. Při 

fyziologické situaci výrazně kolísá v průběhu celého dne. 

Měření krevního tlaku může probíhat buď přímým, nebo nepřímým způsobem. Přímý 

způsob se využívá na oddělení intenzivní péče nebo operačních sálech. Provádí se zavedením 

katetru, na jehož hrotu je snímač, do tepny na předloktí nebo na dolní končetině. Nepřímé 

měření, tedy měření neinvazivní, můžeme provádět klasickou auskultační metodou rtuťovým 

manometrem na paži a stetoskopem, v domácím měření pomocí validizovaného přístroje nebo 

přístrojovým ambulantním monitorováním.  

Pro 24hodinové sledování krevního tlaku se využívá metoda ambulantního monitorování 

krevního tlaku (Ambulatory Blood Pressure Monitoring,ABPM), která je charakterizována 

vysokou reprodukovatelností, bezpečností a nepřítomností přidružených komplikací. Není 

zatížena osobní chybou vyšetřujícího. Kromě tlaku krve (TK) měří i tepovou frekvenci. 

Měřením TK během 24 nebo 48 hodin v 20-30minutových intervalech se získávají specifické 

informace o nočních a ranních hodnotách a hodnotách během denních aktivit. Cirkadiální 

rytmus a variabilita TK jsou periodicky analyzovány měřením ABPM. Užívá se nejčastěji pro 

diagnostiku hypertenze, odhalení výchylek tlaku při různých činnostech, sledování poklesu 

nočního TK nebo ranní hypertenze (Guidelines, 2012). Přístroj nejde použít u arytmií, síňové 

fibrilace, nepravidelné tepové frekvence a měření ortostatické hypotenze (ABPM, 2011). 

Bohužel se ukazuje, že měřené osoby mají tendence omezovat svoji aktivitu během doby 

měření (Costa et al., 1999). Při nafukování a vyfukování manžety je nutné držet paži v klidu, 

nemluvit a normálně dýchat (ABPM, 2011). Na trhu se vyskytující monitorovací systémy 

využívají k měření krevního tlaku auskultační nebo oscilometrickou metodu. Skládají se 
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z uživatelského software, akumulátorových baterii, manžety a monitoru. Metoda měření TK 

auskultačně spočívá ve snímání Korotkových fenoménů malým mikrofonem nad a. brachialis. 

Výsledky mohou být znehodnoceny posunem mikrofonku nebo hluky z okolí. Druhá a 

v současnosti zřejmě rozšířenější je metoda oscilometrická. Hodnoty vycházejí z odečítání 

oscilací nad a. brachialis specifickou manžetou. Z naměřeného středního arteriálního tlaku se 

dopočítává tlak systolický a diastolický. Tato metoda není závislá na přesném umístění 

manžety, proto pokud manžeta sjede, může si ji pacient sám nasadit zpět. Této velké výhody 

se užívá při měření TK během dne. Aby nedocházelo k rušivým změnám svalového tonu v 

průběhu měření, musí být končetina v klidu. Pokud kvůli pohybu nebo otřesům měření 

neproběhne, přístroj po několika minutách měření automaticky opakuje (Němcová, 2009). 

 

 

2.6.2 Možnosti měření tepové frekvence 

Nejdostupnější a nejjednodušší způsoby měření jsou metody palpační a auskultační. Tyto 

metody mají ovšem omezenou přesnost a využití. Standardní neinvazivní metodou funkčního 

vyšetření elektrické aktivity myokardu a tepové frekvence je elektrokardiogram (EKG). EKG 

se užívá v laboratorních i terénních podmínkách. Pro snímání tepové frekvence se využívají 

více dostupné nové systémy založené na zpracování jednokanálového signálu EKG např. 

„POLAR TESTER“, které pacient po chvíli ani nevnímá na svém těle. Disponují velkou 

spolehlivostí i při tělesném pohybu. (Placheta et al., 1999) 
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2.7 Lokomat 

Medicínsko-technické zařízení Lokomat bylo uvedeno na trh švýcarskou firmou 

HOCOMA. Bylo vyvinuto ve spolupráci lékařů, fyzioterapeutů a pacientů ve Spinálním 

centru Univerzitní nemocnice Balgrist v Zurichu. Tento přístroj navazuje na terapeutický 

přístup v systému s odlehčením tělesné hmotnosti v kombinaci s pohyblivým chodníkem pro 

léčebný trénink (Body – Weight Supported Treadmill Training, BWSTT), kde každou nohu 

vede do chůzového vzoru jeden terapeut a třetí kontroluje přes pánev rovnováhu, bezpečnost a 

pomáhá přenesení váhy.  

U Lokomatu (Příloha č. 1, Obrázek č. 2) se jedná o spojení závěsného systému a 

pohyblivého pásu s robotickými ortézami na dolní končetiny (nahrazují původní práci 

asistentů). Přístroj umožňuje imitovat chůzový mechanizmus pacientům s poruchou 

vertikalizace a chůze, pokud mají dobrou toleranci vertikalizace a alespoň částečnou trupovou 

stabilitu. Lze jej tedy užít například při terapii u pacientů s kompletní či inkompletní míšní 

lézí nebo pacientů po iktu (Dietz, Hornby, 2005). 

2.7.1 Technika přístroje 

Systém Lokomat se skládá ze tří částí. Ze systému odlehčení tělesné hmotnosti Lokolift, z 

robotických ortéz pro dolní končetiny (Driven Gait Orthosis, DGO) Lokomat basic a 

pohyblivého pásu (treadmill). Celý tento systém lze nazvat body-weight–supported treadmill 

training (BWSTT) s využitím robotických ortéz. Pacient je ukotvený v závěsném systému 

(Body Weight Support, BWS), dolní končetiny má zajištěné v robotických ortézách, jenž 

vedou končetiny do chůzového cyklu po pohyblivém pásu. Pacient trénuje chůzové motorické 

vzorce plně nebo částečně veden přístrojem (Nash et.al., 2003). Vnější kostra aparátu pomáhá 

pacientovým dolním končetinám k pohybu symetrickou a koordinovanou trajektorií a tím 

k napodobení fyziologického chůzového vzoru (Dietz, Hornby, 2005). BWSTT umožňuje 

nižší zatížení dolních končetin za současného udržování vzpřímeného držení těla. 

Lokomat robotické ortézy vedou pacientovy dolní končetiny do pohybu ve 

fyziologickém chůzovém vzoru. V bilaterálně uložených vnějších kostrách tři pásky na suchý 

zip ukotvují pevně končetiny v objímkách. Pokud není na akrech alespoň částečná aktivní 

hybnost, fixují se do neutrálního postavení (90º dorzální flexe) svislými pružinami a 

elastickým řemínkem připevněným okolo hlaviček metatarzů. Pohyb a práce DGO jsou 

snímány a kontrolovány počítačovým programem. Ortézami hýbou stejnosměrné proudové 
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motory umístěné bilaterálně na kyčelních a kolenních kloubech. DGO vykonávají 

automatický, reciproční chůzový vzor napodobující normální kinematiku lidské chůze. 

Vedení robotickými ortézami probíhá za pacientovy snahy o pohyb, ale je zde možná i 

výrazná pasivita dolních končetin, což se setkává s kritikou. Ve studii Dietze a Hornbyho 

(2005) byla elektromyograficky (EMG) měřena aktivita vybraných svalů dolní končetiny 

během terapie pomocí BWS, asistovaného léčebného a manuálně asistovaného tréninku u 

subjektů s poraněním míchy. Ve svalech dolních končetin se aktivita zvýšila. Kromě 

variabilního odlehčení tělesné hmotnosti můžeme díky softwaru upravovat délku krokového 

cyklu, ovlivnit kvalitu švihové i stojné fáze a můžeme korigovat rozsah pohybů v kyčelních, 

kolenních i hlezenních kloubech. Výsledky svalové aktivity pacienta s SCI jsou srovnatelné, 

terapie s užitím DGO umožňuje nižší počet přítomných terapeutů.    

2.7.2 Indikace a kontraindikace terapie 

Trénink lokomočních funkcí se stal efektivním prostředkem na zlepšení chůze při 

mnohých, nejen neurologických onemocněních, a poraněních. Je však nutné, aby pacient 

prokázal kognitivní schopnost zapojit se do programu. Indikační skupinou jsou poruchy 

chůzového vzoru, případně neschopnost chůze různé etiologie: 

• Náhlé cévní mozkové příhody 

• Traumata mozku a míchy 

• Sclerosis multiplex 

• Parkinsonova choroba 

• Spinální muskulární atrofie 

• Guillain – Barré syndrom 

• Dětská mozková obrna 

• Coxarthosis, Gonarthosis 

• Stavy po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu 

• Hypotrofie, svalová atrofie z inaktivity 
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Kontraindikace: 

• Akutní infekční onemocnění, febrilní stavy 

• Nespolupracující, agresivní pacient 

• Těžký kognitivní deficit pacienta  

• Nemožnost přizpůsobení ortézy pacientovi  

• Tělesná hmotnost přesahující 135 kilogramů  

• Těžké vazivové zkrácení svalů 

• Nekonsolidované fraktury, těžká osteoporóza, artrodéza kyčelního, kolenního kloubu, 

osteomyelitida 

• Výrazná asymetrie končetin, extrémní disproporce růstu dolních končetin nebo páteře 

• Poruchy kožního krytu v oblasti trupu a dolních končetin 

• Pacienti na kontinuální infuzní léčbě, na přidané plicní ventilaci 

 

     Tento seznam nelze prohlásit za kompletní. Rozhodnutí, kterého pacienta zahrnout do 

terapie a kterého nevzít, by mělo být vždy provedeno lékařským pracovníkem po zvážení 

benefitů a rizik u každého pacienta individuálně, aby léčba vedla ke zlepšení jeho zdravotního 

stavu (http://www.hocoma.com).  

2.7.3 Lokomat u pacientů s míšní lézí 

Systém podpory hmotnosti se v léčbě lokomoce využívá jako klinický nástroj rehabilitace 

u osob s postižením senzomotorických funkcí následkem SCI od roku 1990. Rehabilitační 

vstup BWSTT podporuje využití chůze u pacientů především s nekompletním SCI. Tento 

koncept je založen na poskytování vhodné aferentní zpětné vazby rozhodující o zahájení 

neuroplastických změn spojených se znovu oslovením chůzového vzoru po poranění míchy. 

Podmínky indikace terapie v Lokomatu  pro SCI jsou schopnost ASIA skóre v akutní fázi B a 

v chronické fázi C a D, věk nad 12 let (nutno brát vzhledem k velikosti a kognitivním 

schopnostem pacienta) (http://www.hocoma.com). Spinální jednotka Fakultní nemocnice 

Motol přidala podmínku schopnosti setrvání na vertikalizačním stole minimálně 20 minut 
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vzhledem ke komplikovanému upevnění pacienta do Lokomatu.  Terapie může proběhnout 

pouze v nepřítomnosti kterékoli z kontraindikací.  

Aferentní zpětná vazba ze svalových receptorů přispívá k extensorové svalové aktivitě 

během stojné fáze lokomoce. Ortézy vedou a zároveň brzdí končetiny především při pohybu 

do flexe v kyčelních kloubech. Protažením flexorů na začátku švihové fáze krokového cyklu 

se excitují flexorové motoneurony přes dvouneuronové přepojení v míše. Protažení extenzorů 

aktivuje flexory i extenzory (Quevedo, 2000). 

Účastníci jsou vyvezeni na vozíku na rampu, zapnuti do popruhů systému odlehčení 

hmotnosti a pomocí tohoto systému vyzvednuti do vertikály. V této poloze se nohy zabezpečí 

v robotických ortézách. Terapie vždy začíná iniciační fází chůze, subjekt stojí v nasimulované 

pozici vykročení s jednou dolní končetinou ve flektovaném postavení a druhou 

v extendovaném postavení blízko střední fáze krokového cyklu na pohyblivém chodníku a 

BWS nese většinu váhy jeho těla. Chodník jede nízkou rychlostí a pacient je pomalu spouštěn 

dolů, až dojde ke kontaktu chodníku a plosek nohou. Veškerý pohyb dolních končetin ortézy 

provádí v symetrické souhře (Behrman, Harkema, 2000). Při tréninku využíváme pasivní 

pohyby a vedení dolních končetin. Pacient se snaží uvědomit si a zaměřit pozornost na vlastní 

vzor chůze a jeho kvalitu, popřípadě aktivně doprovázet pohyby ortéz. Vše lze kombinovat 

s možností využití odporu. Vhodnou součástí terapie je zacílení na konkrétní momentálně se 

vyskytující pacientův problém. Přístroj umožňuje dynamickou fixaci pánve pomocí 

polohovací pánevní opěrky a ortéz, čímž lze dosáhnout přiblížení se k fyziologickému 

postavení při ideálním normálním stereotypu chůze (Kloboucká, Žiaková, 2009), ne však k 

úplné fyziologie. K té schází pohyb v sakroiliakálních kloubech (Véle, 2006). 

Především u pacientů s neúplnou míšní lézí se za jeden z důležitých cílů terapie považuje 

možnost stoje a chůze. BWSTT se ukázal pro tento cíl u neurologických poruch vhodnější než 

konvenční terapie (Vaney, 2012) a rovnocenný s funkční elektrickou stimulací (FES) (Field-

Fote , 2011). Terapie v Lokomatu nepřinesla zlepšení oproti konvenční terapii v testu 

rychlosti měřené na 10 metrů chůzového testu, ani spasticity hodnocené podle stupnice dle 

Ashwortha, ale po 8 týdenní terapii bylo zaznamenáno snížení množství extenzorových 

spasmů (Wirz, 2005). Ve vytrvalostní 6 minutové zkoušce na základě WISCI II (Walking 

Index for Spinal Cord Injury Version 2) bylo zjištěno signifikantní zlepšení. Během terapie 

kratší než 6 měsíců bylo dosaženo vylepšení schopnosti chůze u pacientů s neúplnou SCI. Též 

se zvýšila svalová síla DKK a vytrvalostní složka chůze (Alcobendas-Maestro M, 2012). 
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Lepší výsledky při chůzi po zemi dokazuje i studie Lama et al. (2011), a nejen v delším 

jednorázovém chůzové výkonu, ale též zlepšení v práci špičky nohy při chůzi. Dále terapie 

v Lokomatu přinesla zvýšení sebevědomí a lepší vnímání sama sebe a spokojenost s 

pohybovými úkoly. Po 6-ti týdenní terapii došlo ke snížení úzkostných stavů (Soyupek et al. 

2009). Kromě toho bylo dosaženo zlepšení kardiovaskulární tolerance k ortostatické zátěži.  

Nash et al. (2003) prokázali účinnost terapie v Lokomatu i u pacientů s kompletní SCI, 

zaměřili se na reakci dechových a kardiovaskulárních funkcí. Dále zaznamenali aktivizaci 

energetického metabolismu. Autoři se domnívají, že tyto změny mohlo způsobit nižší 

působení vagové aktivity a vzestup ventilační mechaniky.  

     Terapie za pomocí BWSTT může pozitivně ovlivnit cévní dynamiku, regulaci srdeční 

frekvence a krevního tlaku (Ditor, 2005). Vzhledem k tomu se uvažuje o užití Lokomatu a 

jemu podobných přístrojů k prevenci dekondice u pacientů s SCI (Lavis, 2007). 

     Užití Lokomatu v terapeutickém programu u poranění míchy vede ke zlepšení 

pacientovy zátěžové představivosti, cvičební kapacity a výkonnosti. Pozitivně působí na 

toleranci stoje, vzpřímenou chůzi, balanci a aktivity související s chůzí. Po 6 měsíční terapii 

pacienti s nekompletní lézí výrazně zlepšili chůzové dovednosti na pohyblivém chodníku a 

někteří i v chůzi po zemi. Též nastaly změny v růstu svalů a pozitivní změny v morfologii 

atrofovaných svalů. U vybraných jedinců došlo ke zlepšení hustoty kostní hmoty a to 

především v místech po frakturách. Vliv na kostní hmotu se však neukázal jako komplexní   

(Giangregorio et al., 2006). Zvýšení svalové hmoty na nohách uvádí Forrest et al. (2008) i u 

kompletní léze. Terapie v Lokomatu též vede k zlepšení glukózové tolerance a vzestupu 

metabolických funkcí, zlepšení kožní integrity, zlepšení periferního průtoku krve a tedy k 

snížení rizika dekubitů (Eng et al., 2001). Na spinálních jednotkách je do programu terapie v 

Lokomatu řazeno méně pacientů, především kvůli nestabilnímu zdravotnímu stavu a ostatním 

klinickým obtížím. Stabilizovaní pacienti jsou překládáni do následné péče. Proto mnohem 

častěji využívají pacienti terapii v Lokomatu v rehabilitačních ústavech např. Rehabilitačním 

ústavu v Kladrubech nebo v rámci ambulantní terapie po návratu domů.  
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

3.1.1 Cíle 

Shrnout poznatky o reakci kardiovaskulárního systému na zátěž u pacientů s poraněním 

míchy. 

3.1.2 Hypotézy 

1. H0: „Průměrný systolický krevní tlak pacientů s míšní lézí pod Th5 v jednotlivých 

časových okamžicích se statisticky významně neliší.“ 

H1: „Existuje dvojice časových okamžiků, ve kterých se průměrný systolický krevní 

tlak pacientů s míšní lézí pod Th5 statisticky významně liší.“ 

 

2. H0: „Průměrná tepová frekvence pacientů s míšní lézí pod Th5 v jednotlivých časových 

okamžicích se statisticky významně neliší.“ 

H1: „Existuje dvojice časových okamžiků, ve kterých se průměrná tepová frekvence 

pacientů s míšní lézí pod Th5 statisticky významně liší.“ 

 

3. H0: „Průměrný systolický krevní tlak pacientů s míšní lézí nad Th5 v jednotlivých 

časových okamžicích se statisticky významně neliší.“ 

H1: „Existuje dvojice časových okamžiků, ve kterých se průměrný systolický krevní 

tlak pacientů s míšní lézí nad Th5 statisticky významně liší.“ 

 

4. H0: „Průměrná tepová frekvence pacientů s míšní lézí nad Th5 v jednotlivých časových 

okamžicích se statisticky významně neliší.“ 

H1: „Existuje dvojice časových okamžiků, ve kterých se průměrná tepová frekvence 

pacientů s míšní lézí nad Th5 statisticky významně liší.“ 
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3.1.3 Klinické otázky 

1. Reakce pacientů s míšní lézí nad Th5 bude menší než u pacientů s míšní lézí pod Th5. 

2. Zatížení v Lokomatu více osloví kardiovaskulární systém než zatížení ruční ergometrií 

3. Existuje korelace mezi systolickým krevním tlakem a tepovou frekvencí při zátěži 

v Lokomatu u pacientů s míšní lézí pod Th5?  

4. Existuje korelace mezi systolickým krevním tlakem a tepovou frekvencí při zátěži 

v Lokomatu u pacientů s míšní lézí nad Th5?     

5. Ambulantní měření krevního tlaku (ABPM) je vhodné k užití při měření krevního tlaku 

a tepu při terapii v Lokomatu  u pacientů s poraněním míchy. 
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4 Metodika výzkumu 

4.1 Charakteristika zkoumaného souboru 

Základní charakteristiky zkoumaného souboru jsou uvedeny v Tab. 1. Měření na přístroji 

Lokomat podstoupilo 30 dospělých osob s nekompletní míšní lézí, 24 mužů a 6 žen. Z toho 4 

osoby byly s vyšším poraněním míchy s lézí nad úrovní 5. hrudního segmentu a 26 osob s 

nižším poraněním pod 5. hrudním segmentem. Pacienti byli od 6 měsíců po 2 roky od 

poškození míchy. Etiologie vzniku poškození byly úrazy (23), následek násilného činu (2), 

nádorové onemocnění (3) a následek operace herniace disku (2). Všichni v rámci 

terapeutických procedur na Lokomat pravidelně chodili, splňovali podmínky zařazení do 

terapie v Lokomatu a s průběhem tréninku byli plně obeznámeni.  

Tabulka č.1: Charakteristiky zkoumaného souboru 

 počet probandů ženy muži věk (roky) doba od SCI (měsíců) 

vysoká léze 4 0 4 36-65 8-18 

nízká léze 26 6 20 18-68 6-24 

 

Šestiminutový minutový test na ruční ergometrii (6-MAT) podstoupilo 11 pacientů s nižší 

lézí. Z toho 3 ženy a 8 mužů ve věku 35 až 68 let, doba od poranění byla v rozsahu 8 až 24 

měsíců.  

Tabulka č.2: Zkoumaný soubor pro 6-MAT 

 počet probandů ženy muži věk (roky) doba od SCI (měsíců) 

nízká léze 11 3 8 35-68 8-24 

 

Pacienti byli seznámeni s průběhem měření, se zpracováním jejich osobních informací a 

informací týkajících se zdravotního stavu i s možností kdykoli od měření odstoupit a 

podepsali informovaný souhlas (Příloha č.2).  
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4.2 Měřené veli činy 

4.2.1 Krevní tlak  

Krevní tlak byl měřen přístrojem pro ambulantní monitorování krevního tlaku (Ambulatory 

Blood Preasure Monitoring, ABPM) SCANLIGHT II (zapůjčen z  Poličské nemocnice s.r.o.). 

Výsledky byly zpracovány softwarem SCANLIGHT II. Ambulantní monitorovací systém 

krevního tlaku byl nastaven pro měření každých 5 minut. Dále byl krevní tlak měřen 

auskultační metodou rtuťovým manometrem s nafukovací manžetou (manžeta Rivy-Rocciho) 

na paži a stetoskopem v lokti nad brachiální arterií. Během měření pacienti pokračovali 

v lokomoci v Lokomatu, normálně dýchali, nemluvili a měli paži volně podél těla 

nespolupracující do souhybů. Měření v klidu před a po terapii proběhlo na paži držené 

v klidové poloze vsedě na vozíku. 

Zaznamenávány a dále zpracovány byly hodnoty systolického krevního tlaku, vzhledem 

k nízké výpovědní hodnotě při zátěži tlaku diastolického (Kaijser, 1987). 

4.2.2 Tepová frekvence 

Srdeční frekvence byla snímána pomocí měřiče tepové frekvence od firmy Polar, typ F5. 

Měřený měl na hrudním koši hrudní elastický pás se dvěma integrovanými elektrodami a 

převaděčem impulzu na radiosignál. Signál je snímán náramkovým přijímačem s displejem.  
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4.3 Testovací protokol  

Měření při terapii v Lokomatu probíhalo v Rehabilitačním ústavu Kladruby a na Spinální 

jednotce Fakultní nemocnice Motol. Měření ruční ergometrie probíhalo v Rehabilitačním 

ústavu Kladruby. Měření probíhalo v rámci naplánovaného komplexního rehabilitačního 

programu od června 2012 do února 2013.  

4.3.1  Lokomat 

Pacienti absolvovali měření během dne mezi ostatními rehabilitačními procedurami. 

Terapie v přístroji Lokomat probíhala 30 minut. Pro každého byl podobný protokol průběhu 

zátěže s individuálním přizpůsobením danému pacientovi. Terapie byla zaměřena na hlavní 

problém pacienta a vedena k důkladnému doprovázení pohybu ortéz vlastním aktivním 

pohybem s důrazem na fyziologické provedení chůzového vzoru. Pacienti se pohybovali 

v hodnocení zátěže podle stupnice dle Borga RPE v rozmezí 11 (lehká) až 15 (namáhavá). 

Zátěž nebyla kontinuální po celých 30 minut terapie. Dle pacientových schopností byly 

slovními povely zvyšovány a snižovány nároky na aktivitu pacienta. Pro zvýšení účinnosti 

terapie bylo individuálně dle pacientových potřeb užito zrcadla, monitoru se zpětnou vazbou 

pohybu dolních končetin nebo monitoru s možností pohybu ve virtuální realitě.    

Hodnoty krevního tlaku byly měřeny:  

- vsedě ve vozíku před terapií,  

- při vertikalizaci v Lokomatu po zabezpečení v závěsném systému,  

- během každých 5 minut terapie, 

- v sedě ve vozíku 5 minut po terapii. 

Hodnoty tepové frekvence a systolického krevního tlaku naměřené ve 25. minutě byly 

použity při porovnání s hodnotami na konci 6 minuty u 6-mintového ručního testu. 

Hodnota tepové frekvence byla snímána kontinuálně sporttesterem. Hodnoty byly 

zaznamenávány ve stejné době jako hodnoty krevního tlaku. 

  

4.3.2 Ruční ergometrie 

11 pacientů podstoupilo test na ručním dvouklikovém ergometru. Byl použit 

standardizovaný 6-mintový ruční test (Six-Minute Arm Test, 6-MAT) (Hol et al., 2007). 
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Hodnoty krevního tlaku byly měřeny: 

- před začátkem testu,  

- na konci 6 minuty testu při ukončení šlapání, 

- po 5 minutách klidu na vozíku.  

Hodnoty tepové frekvence byly monitorovány po celou dobu testu sporttesterem. Klíčové 

hodnoty byly zaznamenány ve stejných časech jako hodnoty krevního tlaku. 

Ruční ergometrie proběhla ve stejný den terapie v Lokomatu v pozdějším čase. 

 

4.3.3 Subjektivní vnímání zátěže 

Zátěže byla nastavena na subjektivním vnímání intenzity resp. namáhavosti příslušného 

zatížení pomocí Borgovy škály. Tvoří ji škála čísel 6-20. Pacientů byla ukázána a vysvětlena 

před zátěží. Vnímání intenzity zátěže – RPE (Rating Perceived Exertion) byl požadován 

stupeň 13 až 15.  

Škála 6-20 : 

  

6  13 poněkud namáhavá 

7 téměř žádná zátěž 14  

8  15 namáhavá 

9 velmi lehká                                   16  

10  17 velmi namáhavá 

11 lehká                                            18  

12  19 velmi, velmi namáhavá 

  20  
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4.4 Statistické zpracování dat 

Statistické zpracování bylo provedeno v programu Microsoft Excel 2003 a za využití 

webové stránky Website for Statistical Computation (http://www.vassarstats.net/). 

Pro hodnocení statistické významnosti byl, vzhledem k normálnímu rozložení dat 

ověřenému cestou šikmosti a špičatosti dat, použit párový t-test a dvouvýběrový t-test 

s rovností rozdílů.  

Rovnost rozdílů byla vypočítána dvouvýběrovým F-testem pro rozptyl.  

Ke stanovení míry korelace byl použit Pearsonův korelační koeficient.  

Pro porovnání průměrných hodnot byla použita jednocestná analýzu rozptylu (Analysis of 

Variance, ANOVA). Úroveň statisticky významných rozdílů byla určena Tukeyho metodou 

vícenásobného porovnání. Předpoklady nutné pro správné použití ANOVy se shodují 

s předpoklady pro párový t-test.  

Jako hladina významnosti byla určena hodnota p menší než 0,05. 

Spojnicové grafy byly vytvořeny v programu Microsoft Excel 2003. 
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5 VÝSLEDKY 

Přístroj pro ambulantní měření krevního tlaku byl pomocí softwaru naprogramován 

k měření po 5 minutách. Měření mimo tento interval probíhalo při aktivování přístroje 

tlačítkem. Pokud přístroj nedokáže správně odečíst parametry pro změření hodnot např. kvůli 

vnějším podmínkám, tak v ten daný okamžik hodnotu nezměří. Při měření při terapii 

v Lokomatu i přes předdefinované časy měření, bylo změřeno 56 hodnot, tedy 25%. Celkově 

přístroj změřil 116 měření, 52% z předdefinovaných 225 měření.   

Tab. 3. Ambulantní měření krevního tlaku 

Počet plánovaných měření Opravdu změřeno Změřeno v zátěži 

225 116 56 

100% 51,6% 25,5% 

 

5.1 1. Hypotéza  

Reakce systolického krevního tlaku u pacientů s míšní lézí pod Th5 proběhla dle 

předpokladu v závislosti zatížení na čase v jednotlivých měřených úsecích. Průměrné hodnoty 

naměřeného krevního tlaku jsou zaznamenány v Tabulce č. 4. Všechny naměřené hodnoty 

jsou uvedeny v Tabulce č. 18, která tvoří přílohu č. 3. Nejnižší hodnoty systolického krevního 

tlaku byly naměřeny v klidu vsedě na vozíku před a po terapii. Během terapie docházelo ke 

kontinuálnímu zvyšování hodnot systolického krevního tlaku, nejvyšších hodnot pacienti 

dosahovali ve 25. minutě zátěže.  

Tabulka 4: Průměrné hodnoty systolického krevního tlaku pacientů s míšní lézí pod Th5; 

systolický krevní tlak je uváděn v jednotkách Torr 

 

Terapie v minutách 
 

Vsedě na 
vozíku před 

terapií 

Postavení 
v 

Lokomatu 
5. 10. 15. 20. 25. 30. 

Vsedě na 
vozíku po 

terapii 

Systolický 
TK (Torr) 

125±18,7 130±20,5 134±19,1 137±18,5 137±17,7 138±19,2 142±19,4 137±20,4 126±18,9 



 

 

 

40 

Tabulka č. 5, ukazuje hodnoty Tukeyho metody vícenásobného porovnání. Kvůli 

zaznamenání rozdílů hodnot od klidové hodnoty a hodnotami při terapii byly do tohoto testu 

použity hodnoty systolického krevního tlaku a tepové frekvence změřené v sedu na vozíku 

před terapií, po postavení a zabezpečení v Lokomatu a v 5., 15. a 25. minutě terapie. 

Tabulka č. 5 ukazuje, že systolický krevní tlak reagoval zvýšením významně mezi sedem 

ve vozíku a hodnotami při 5., 15. a 25. minutě terapie, mezi postavením a 15. a 25. minutou 

terapie a mezi 5. a 25. minutou terapie.  

Tabulka č.5: Statistická významnost hodnot systolického krevního tlaku v daných časech 

terapie  

Testovaná dvojice hodnota „p“ a signifikantní/nesignifikantní 

M1 vs M2 P≥0.05, nesignifikantní 

M1 vs M3 P<0.01, signifikantní 

M1 vs M4 P<0.01, signifikantní 

M1 vs M5 P<0.01, signifikantní 

M2 vs M3 P ≥0.05, nesignifikantní 

M2 vs M4 P<0.05, signifikantní 

M2 vs M5 P<0.01, signifikantní 

M3 vs M4 P ≥0.05, nesignifikantní 

M3 vs M5 P<0.05, signifikantní 

M4 vs M5 P ≥0.05, nesignifikantní 

M1=sed, M2=postavení v Lokomatu, M3=5.minuta terapie, M4=15. minuta terapie, M5=25.minuta terapie 

 

U 1.hypotézy lze tedy zamítnout H0. „Pr ůměrný systolický krevní tlak pacientů 

s míšní lézí pod Th5 v jednotlivých časových okamžicích se statisticky významně neliší.“ 
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5.2 2. Hypotéza 

Průměrné hodnoty tepové frekvence při stejném průběhu terapie  u pacientů s úrovní léze 

pod Th5 jsou obsaženy v Tabulce 6, všechny měřené hodnoty jsou v Tabulce č.20 součástí 

Přílohy č. 5. 

Tabulka 6: Průměrná tepová frekvence pacientů s míšní lézí pod Th5; tepová frekvence 

v tepech/minutu 

Terapie v minutách 

 

Vsedě na 
vozíku před 

terapií 

Postavení 
v 

Lokomatu 5. 10. 15. 20. 25. 30. 

Vsedě 
na 

vozíku 
po 

terapii 

Tepová 
frekvence 

(tepů/minutu) 81±12,3 88±13,9 90±15,0 91±17,5  90±18,5 91±19,6 93±19,1 93±19,4 82±12,4 

 

Tabulka č. 7 ukazuje hodnoty tepové frekvence zhodnocené pomocí Tukeyho metody 

vícenásobného porovnání. Lze pozorovat významný rozdíl pouze při porovnání klidových 

hodnot a hodnoty při postavení v Lokomatu a hodnotami naměřenými během terapie. 

Tabulka č. 7: Statistická významnost hodnot tepové frekvence v daných časech terapie  

Testovaná dvojice hodnota „p“ a signifikantní/nesignifikantní 

M1 vs M2    P<.05, signifikantní 

M1 vs M3    P<.01, signifikantní 

M1 vs M4    P<.01, signifikantní 

M1 vs M5    P<.01, signifikantní 

M2 vs M3   P, ≥0.05, nesignifikantní 

M2 vs M4    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M2 vs M5    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M3 vs M4   P, ≥0.05, nesignifikantní 

M3 vs M5    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M4 vs M5    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M1=sed, M2=postavení v Lokomatu, M3=5.minuta terapie, M4=15. minuta terapie, M5=25.minuta terapie 

 

U 2.hypotézy lze tedy zamítnout H0. „Pr ůměrná tepová frekvence pacientů s míšní 

lézí pod Th5 v jednotlivých časových okamžicích se statisticky významně neliší.“ 

 

 



 

 

 

42 

5.3 3. Hypotéza 

Reakce systolického krevního tlaku u pacientů s úrovní léze nad Th5 nebyla lineárního 

charakteru při terapii vedené jako u pacientů s úrovní léze pod Th5. Průměrně naměřené 

hodnoty můžeme vidět v Tabulce č. 8, všechny hodnoty jsou v Tabulce č.19 součástí Přílohy 

4. 

Tabulka č. 8: Průměrná reakce systolického krevního tlaku pacientů s míšní lézí nad Th5; 

systolický krevní tlak je uváděn v jednotkách Torr 

Terapie v minutách 

 

Vsedě 
na 

vozíku 
před 

terapií 

Postavení 
v 

Lokomatu 5. 10. 15. 20. 25. 30. 

Vsedě 
na 

vozíku 
po 

terapii 

Systolický 
TK (Torr) 110±6,1 114±9,6 128±19,2 126±18,2 123±17,9 126±17,1  126±16,0 128±11,5 109±8,9 

 

Tabulka č.9 ukazuje hodnoty systolického krevního tlaku zhodnocené pomocí 

dvouvýběrového t-testu. Systolický krevní tlak stoupal bez významných rozdílů mezi 

jednotlivými úseky. 

Tabulka č.9: Statistická významnost hodnot systolického krevního tlaku v daných časech 

terapie  

Testovaná dvojice hodnota „p“ a signifikantní/nesignifikantní 

M1 vs M2    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M1 vs M3    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M1 vs M4    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M1 vs M5    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M2 vs M3    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M2 vs M4    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M2 vs M5    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M3 vs M4    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M3 vs M5    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M4 vs M5    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M1=sed, M2=postavení v Lokomatu, M3=5.minuta terapie, M4=15. minuta terapie, M5=25.minuta terapie 

Hodnoty systolického krevního tlaku u pacientů s lézí nad Th5 nestoupají s významným 

rozdílem. 

U 3.hypotézy nelze tedy zamítnout H0. „Pr ůměrný systolický krevní tlak pacientů 

s míšní lézí pod Th5 v jednotlivých časových okamžicích se statisticky významně neliší.“ 
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5.4 4. Hypotéza 

Průměrné hodnoty tepové frekvence naměřené u pacientů s výší léze nad Th5 můžeme 

vidět v Tabulce č. 10. Veškeré naměřené hodnoty jsou v Tabulce č. 21 součástí Přílohy 6. 

Tepová frekvence pacientů s úrovní léze nad Th5 vykazovala lineární vzestup v závislosti na 

délce terapie. 

Tabulka č. 10: Průměrná reakce tepové frekvence pacientů s míšní lézí nad Th5; tepová 

frekvence v tepech/minutu 

Terapie v minutách 

 

Vsedě 
na 

vozíku 
před 

terapií 
Postavení v 
Lokomatu 5. 10. 15. 20. 25. 30. 

Vsedě 
na 

vozíku 
po 

terapii 
Tepová 

frekvence 
(tepů/minutu) 85±15,8 89±14,7 90±14,5 91±6,7 93±9,2 95±9,0 98±12,5  95±14,6 88±18,5 

 

Tabulka č. 11 ukazuje hodnoty tepové frekvence zhodnocené pomocí Tukeyho metody 

vícenásobného porovnání. Lze pozorovat významný rozdíl pouze při porovnání klidových 

hodnot a hodnotou 25. minuty terapie a hodnotou při postavení v Lokomatu a hodnotou 25. 

minuty terapie. 

Tabulka č. 11: Statistická významnost hodnot tepové frekvence v daných časech terapie  

Testovaná dvojice hodnota „p“ a signifikantní/nesignifikantní 

M1 vs M2    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M1 vs M3   P, ≥0.05, nesignifikantní 

M1 vs M4   P, ≥0.05, nesignifikantní 

M1 vs M5    P<.01, signifikantní 

M2 vs M3    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M2 vs M4    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M2 vs M5    P<.05, signifikantní 

M3 vs M4    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M3 vs M5    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M4 vs M5    P, ≥0.05, nesignifikantní 

M1=sed, M2=postavení v Lokomatu, M3=5.minuta terapie, M4=15. minuta terapie, M5=25.minuta terapie 

 

U 4.hypotézy lze tedy zamítnout H0. „Pr ůměrná tepová frekvence pacientů s míšní 

lézí nad Th5 v jednotlivých časových okamžicích se statisticky významně neliší.“ 
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5.5 Klinické otázky 

1. Reakce pacientů s míšní lézí nad Th5 bude menší než u pacientů s míšní lézí pod Th5 

A. systolický krevní tlak 

Dle dvouvýběrového t-testu s rovností rozptylů není signifikantní rozdíl mezi reakcí 

systolického krevního tlaku pacientů s míšní lézí nad Th5 a pacientů s míšní lézí pod Th5. 

Pro názornost je v Tabulce č. 4 a Tabulce č. 8 použita průměrná hodnota systolického 

krevního tlaku vsedě na vozíku před terapií, tedy klidová hodnota (u pacientů s míšní lézí nad 

Th5 110 Torr a u pacientů s míšní lézí pod Th5 125 Torr) jako nulová hladina.    

 

Tabulka č. 12: Reakce systolického krevního tlaku (Torr), průměrné rozdíly od klidové 

hodnoty pacientů s míšní lézí pod Th5 a pacientů s míšní lézí nad Th5 

 sed postavení 5 10 15 20 25 30 sed po 

pod Th5 0 3,8 8 10,8 11,4 11,8 14,6 6,2 0,48 

nad Th5 0 3,75 17,5 16,25 12,5 16,25 16,25 17,5 -1,25 

 

Graf č. 1: Reakce systolického krevního tlaku, průměrné rozdíly od klidové hodnoty 

pacientů s míšní lézí pod Th5 a pacientů s míšní lézí nad Th5 

Rozdíly systolického krevního tlaku
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osa y-rozdíl systolického krevního tlaku vzhledem ke klidové hodnotě v sedu na vozíku (Torr),  

osa x-čas terapie v minutách od klidu ve vozíku po znovu posazení do vozíku 
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B. tepová frekvence 

Dle dvouvýběrového t-testu s rovností rozptylů není signifikantní rozdíl v žádném 

časovém úseku terapie mezi reakcí tepové frekvence pacientů s míšní lézí nad Th5 a pacientů 

s míšní lézí pod Th5. 

Pro názornost je v Tabulce č. 6 a Tabulce č. 9 použita průměrná hodnota tepové frekvence 

vsedě na vozíku před terapií, tedy klidová hodnota (u pacientů s míšní lézí nad Th5 85 

tepů/minutu a u pacientů s míšní lézí pod Th5 81 tepů/minutu) jako nulová hladina.    

Tabulka č. 13: Reakce tepové frekvence (tepy/min), průměrné rozdíly od klidové hodnoty 

pacientů s míšní lézí pod Th5 a pacientů s míšní lézí nad Th5 

 sed postavení 5 10 15 20 25 30 sed po 

pod Th5 0 6,84 8,68 9,24 8,36 10 11,92 11,92 0,2 

nad Th5 0 3,75 5 6 7,5 9,75 12,5 10 3,25 

 

Graf č. 2: Reakce tepové frekvence (tepů/min), průměrné rozdíly od klidové hodnoty 

pacientů s míšní lézí pod Th5 a pacientů s míšní lézí nad Th5 

Rozdíly tepové frekvence
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2. Zatížení v Lokomatu více působí na kardiovaskulární systém než zatížení ruční 

ergometrií. Při hodnocení míry zatížení kardiovaskulárního systému v Lokomatu a ruční 

ergometrií bylo použito hodnot systolického krevního tlaku a tepové frekvence změřených na 

konci testu 6-MAT (6 minutový test ruční ergometrie) a ve 25.minutě terapie na Lokomatu.  

Hodnoty krevního tlaku jednotlivých probandů lze vidět v Tabulce č.14 a porovnání obou 

způsobů zatížení názorně ukazuje Graf č. 3.  

Hodnota pro párový t-test systolického krevního tlaku p=0,111279 je větší než p=0,05. 

Systolický krevní tlak se signifikantně neliší při ruční ergometrii a terapii v Lokomatu. 

 

Tabulka č. 14: Porovnání systolického krevního tlaku (Torr) na konci testu 6-MAT a v 25. 

minutě terapie na Lokomatu. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

6-MAT 160 130 160 115 130 180 140 160 125 115 155 

Lokomat 160 135 150 115 125 135 125 145 105 125 160 

 

Graf č. 3: Systolický krevní tlak (Torr) na konci testu 6-MAT a v 25.minutě terapie na 

Lokomatu 
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6-MAT=6 minutový test ruční ergometrie, Lokomat= 25.minuta terapie na Lokomatu 
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Hodnoty tepové frekvence (tepů/min) jednotlivých probandů lze vidět v Tabulce č. 15, 

názorně porovnává tepovou frekvenci při obou typech zatížení Graf č. 4. 

Tepová frekvence je signifikantně vyšší u ruční ergometrie než při terapii v Lokomatu. 

Hodnota párového t-testu p= 0,002127 je menší než p=0,05.  

 

Tabulka 15: Porovnání tepové frekvence (tepů/min) na konci testu 6-MAT a 25. minutě 

terapie na Lokomatu. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

6-MAT 100 121 88 112 93 120 102 112 100 119 98 

Lokomat 74 80 74 69 89 116 72 82 100 90 98 
 

Graf č. 4: Tepová frekvence (tepů/min) na konci testu 6-MAT a ve 25.minutě terapie na 

Lokomatu 
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6-MAT=6 minutový test ruční ergometrie, Lokomat= 25.minuta terapie na Lokomatu 
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3. Existuje korelace mezi systolickým krevním tlakem a tepovou frekvencí při zátěži 

v Lokomatu u pacientů s míšní lézí nad Th5? 

Dle Pearsonova korelačního testu spolu koreluje systolický krevní tlak a tepová frekvence 

při zátěži v Lokomatu u pacientů s míšní lézí pod Th5. Pearsonův korelační koeficient nabývá 

hodnoty 0,928927. Porovnání reakce systolického krevního tlaku a tepové frekvence u 

pacientů s míšní lézí pod Th5 je součástí Grafu č. 5.  

 

Graf č. 5: Korelace tepové frekvence a systolického krevního tlaku u pacientů s míšní lézí 

pod úrovní Th5 
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osa y-rozdíl systolického krevního tlaku a tepové frekvence vzhledem ke klidové hodnotě v sedu na vozíku,  

osa x-čas terapie v minutách od klidu ve vozíku po znovu posazení do vozíku; STK=systolický krevní tlak 

v jednotkách Torr, TF=tepová frekvence v tepech/min 

 

Dle Pearsonova korelačního testu spolu koreluje systolický krevní tlak a tepová frekvence 

při zátěži v Lokomatu u pacientů s míšní lézí nad Th5. Pearsonův korelační koeficient nabývá 

hodnoty 0,779487.  Reakce systolického krevního tlaku a tepové frekvence u pacientů s lézí 

nad úrovní Th5 je ukázána v Grafu 6. 
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Graf č. 6: Korelace tepové frekvence a systolického krevního tlaku u pacientů s míšní lézí 

pod úrovní Th5 

Korelace tepové frekvence a systolického krevního t laku
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osa y- rozdíl systolického krevního tlaku a tepové frekvence vzhledem ke klidové hodnotě v sedu na vozíku, 

 osa x-čas terapie v minutách od klidu ve vozíku po znovu posazení do vozíku; STK=systolický krevní tlak 

v jednotkách Torr; TF=tepová frekvence v tepech/min 

 

Korelace systolického krevního tlaku a tepové frekvence při zátěži v Lokomatu u pacientů 

s míšní lézí pod Th5 je větší než u pacientů s míšní lézí nad Th5.   
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6 DISKUZE 

Spinální pacienti mohou aktivně zapojovat nepostižené nebo méně postižené končetiny do 

různých činností. Mohou se věnovat sportovním aktivitám jako je basketbal, sledge hokej, 

orientační závody či rugby i na vrcholové úrovni (http://www.cstps.cz/). V literatuře 

nalezneme také vhodné rekreační aktivity například plavání, jízdu na vozíku nebo handbiku či 

turistiku (Kábele, 1992). Míra zapojení pacienta je závislá na jeho možnostech, limitacích a 

motivaci. Velmi vhodný způsob oslovení a zapojení celého těla je zatížení pacienta ve 

vertikální poloze. Kromě vlivu na kostní a kloubní aparát dochází k působení na 

kardiovaskulární systém a častější změna polohy funguje jako prevence ortostatické 

hypotenze. Pacient se může vertikalizovat v různých vertikalizačních stojanech, buď 

statických – elektrický vertikalizační stojan VISION (http://www.meyra.cz), nebo 

dynamických - dynamické parapodium (http://www.metis-cz.eu) nebo pomocí ortéz (Karimi, 

2011).  

Vhodný způsob rehabilitace vzniká skloubením vertikalizace a lokomočního pohybu. 

Takovou možnost nabízejí například přístroje Pelvic Assist Manipulator (Aoyagi et al., 2005) 

či Dual Stewart Platform Mobility Simulator (Boian et al., 2005) ve spojení se závěsným 

aparátem, pohyblivým chodníkem Woodway Loco-systém (Ditor et al., 2004) a popřípadě 

s robotnickými ortézami na dolní končetiny přístroj Lokomat švýcarské firmy Hocoma (Turiel 

et al., 2010). Přístroj Lokomat byl vyvinut především pro ovlivnění pohybového systému. 

Využívá vertikální polohy a vedení dolních končetin robotnickými ortézami s možností 

zapojit končetiny horní pro oslovení chůzového vzoru pacienta. Terapie v Lokomatu působí 

pozitivně na mnoho různých faktorů. Na rozdíl od většiny možností pohybové aktivity při 

terapii v Lokomatu nejsou zatíženy horní končetiny, proto jej lze využít i při bolestech 

horních končetin např. ramenních pletenců. Nezanedbatelný vliv má i na kardiovaskulární 

systém.   

Ditor et al. (2004, 2005), Turiel et al. (2010) a Soyupek et al. (2009) sledovali adaptaci 

kardiovaskulárního, kardiorespiračního a autonomního nervového systému po 6-16 týdnech 

pravidelné terapie v Lokomatu. Studie Ditora et al. (2005) prokázala po 4 měsíční terapii 

výrazné snížení klidové tepové frekvence. U krevního tlaku byly zaznamenány pouze 

tendence ke snížení, které se projevily ve výsledku reakce autonomního nervového systému. 

Turiel et al. (2010) došel k pozitivním výsledkům v činnosti levé komory srdeční již 



 

 

 

51 

v krátkém čase, což je velmi příznivé vzhledem k časnému porušení funkce levé komory 

srdeční u pacientů s krční a vyšší hrudní míšní lézí jak ji popisují Lujan, Janbaih a DiCarlo 

(2012). Ve studii Soyupeka et al. (2009) potvrdili výsledky Ditora et a. (2005) ohledně 

poklesu klidové tepové frekvence. Dále prokázali omezený efekt působení terapie na plicní 

funkce a pozitivní vliv vertikální polohy na dechovou mechaniku a zmírnění depresí u 

pacientů s SCI.  

V naší studii kardiovaskulární reakce na terapii v Lokomatu měly hodnoty tepové 

frekvence a krevního tlaku u všech 25 měřených jedinců s lézí pod Th5 a u 4 jedinců s lézí 

nad Th5 vzestupný charakter. Tabulka č. 16 a č. 17 shrnují přehledně již uvedené výsledky. 

Tabulka č. 16  

Průměrná reakce kardiovaskulárního systému pacientů s míšní lézí pod Th5. 

  vozík Lokomat Terapie v Lokomatu v minutách vozík 

  sed postavení  5 10 15 20 25 30 sed po 

STK 125±18,7 130±20,5 134±19,1 137±18,5 137±17,7 138±19,2 142±19,4 137±20,4 126±18,9 

TF 81±12,3 88±13,9 90±15,0 91±17,5 90±18,5 91±19,6 93± 19,1 93±19,4 82±12,4 

STK=systolický krevní tlak v jednotkách Torr; TF=tepová frekvence tepy/min 

 

Tabulka č. 17  

Průměrná reakce kardiovaskulárního systému pacientů s míšní lézí nad Th5. 

  vozík Lokomat Terapie v Lokomatu v minutách vozík 

  sed postavení  5 10 15 20 25 30 sed po 

STK 110±6,1 114±9,6 128±19,2 126±18,2 123±17,9 126±17,1 126±16,0 128±11,5 109±8,9 

TF 85±15,8 89±14,7 90±14,5 91±6,7 93±9,2 95±9,0 98±12, 5 95±14,6 88±18,5 

STK=systolický krevní tlak v jednotkách Torr; TF=tepová frekvence tepy/min 

V tabulkách č. (16 a 17) jsou zaznamenány hodnoty tepové frekvence a systolického krevního tlaku před 

terapii v sedu ve vozíku, po zabezpečení pacienta do závěsného systému a robotických ortéz, během každých 

pěti minut terapie a na konci znovu v klidu ve vozíku.  

 

Zda se hodnoty v jednotlivých časových úsecích od sebe statisticky významně liší, bylo 

otestováno statistickým testem jednofaktorová ANOVA a Tukeyho metodou vícenásobného 

porovnání. 
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Do testu byly vybrány hodnoty pouze z pěti úseků měření:  

- sed ve vozíku - významný jako začáteční nulová hodnota,  

- postavení v Lokomatu - pro zaznamenání ortostatické dysbalance a výchozí poloha 

pro lokomoci, 

- minuta – nastartování kardiovaskulární reakce, 

- 15. minuta – polovina času terapie, 

- 25. minuta – dosažení závěrečné fáze terapie. 

Výsledkem testu bylo určení statisticky  významných změn (hladina významnosti p≤0,05) 

hodnot v jednotlivých časových úsecích terapie. 

Hodnoty krevního tlaku (blood pressure, BP) a tepové frekvence (heart rate, HR) pacientů 

byly měřeny na vozíku před terapií. Následovalo zabezpečení pacienta v Lokomatu a další 

měření HR a BP. Do hodnocení jsme nevzali v úvahu vliv pohlaví vzhledem k nedostatečné 

velikosti souboru. Stejně hodnotí ale i Ditor et al. (2004, 2005), Turiel et al. (2010), Soyupek 

et al. (2009), kteří rovněž ve výsledcích pohlaví nerozlišují.  

V reakci na změnu polohy významný rozdíl tepové frekvence nastal pouze u pacientů s 

míšní lézí pod Th5. Krevní tlak a tepová frekvence při terapii v Lokomatu u pacientů s míšní 

lézí pod Th5 a pacientů s míšní lézí nad Th5 zareagovaly vzestupným trendem. Při 

vzájemném porovnání hodnot tepové frekvence v sedě na vozíku, při postavení a během 5., 

15. a 25. minuty terapie byl zaznamenán trend zvyšování tepové frekvence rostoucí s časem 

terapie. U pacientů s míšní lézí pod Th5 byly významné rozdíly v tepové frekvenci ve všech 

hodnotách naměřených během terapie. Systolický krevní tlak reagoval zvýšením významně 

mezi sedem ve vozíku a hodnotami při terapii a dále mezi postavením a pozdějšími minutami 

terapie u pacientů s nižší lézí.  

U pacientů s míšní lézí nad Th5 byly statisticky významné rozdíly hodnot tepové 

frekvence pouze mezi sedem a 25.minutou terapie a postavením v Lokomatu a 25. minutou 

terapie. Ve studii Nashe et al. (2003) vyšla průměrná hodnota tepové frekvence během terapie 

na 93 tepů/min. V naší studii byl výsledek průměrné tepové frekvence během terapie stejný. 

Ovšem s tím rozdílem, že ve studii Nashe et al. (2003) byly větší rozdíly mezi klidovou 

hodnotou (od klidu k průměrné tepové frekvenci během terapie byl rozdíl o 17 tepů) a 

hodnotou od postavení (o 15 tepů). V naší studii průměrné hodnoty probandů ukazují nižší 
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rozdíly tepové frekvence během terapie proti hodnotě klidové - o 8 tepů/min i oproti 

postavení v Lokomatu - o 4tepy/min. Systolický krevní tlak měl u pacientů s míšní lézí nad 

Th5 vzestupnou tendenci. Kromě jednoho vyšetřovaného po terapii při sedu ve vozíku klesly 

hodnoty ostatních třech probandů pod počáteční klidové hodnoty. 

Nejvyšší průměrné hodnoty tepové frekvence a systolického krevního tlaku byly naměřeny 

u pacientů s nižší lézí i vyšší lézí v 25. minutě terapie. Tepová frekvence dosahovala u 

pacientů s nižší lézí většího rozmezí hodnot než systolický krevní tlak. Jedna měřená osoba 

dosáhla zvýšení o 65% klidové hodnoty tepové frekvence, ovšem průměrně došlo ke zvýšení 

o 15% hodnoty klidové. Systolický krevní tlak u pacientů s nižší míšní lézí, tedy lézí pod 

segmentem Th5, se průměrně od klidové hodnoty zvýšil o 12%. V 30. minutě terapie byly 

velmi rozdílné reakce. Terapie byla vedena v posledních pěti minutách ke zklidnění a 

závěrečnému posouzení chůzového vzoru pacienta. Aktivitu v posledních pěti minutách 

rozdělit na dvě skupiny měřených. První skupina jednala podle pokynů, zklidnila se a tepová 

frekvence i krevní tlak se snížily. Druhá skupina se snažila využít posledních minut a ještě 

navýšila aktivitu, proto se některým jedincům měřené hodnoty navýšily.  

Během měření se ukázal velký vliv motivace pacienta. Motivování přes zpětnou vazbu 

vede pacienta k přesnějším pohybům a větší aktivitě, což dokládá i Swinnen et al. (2010). 

Vhodný prostředek k uvědomění si vlastního těla je zrcadlo nastavené proti pacientovi. 

Pacient také může na monitoru přístroje Lokomat sledovat buď křivky aktivity vlastních 

kyčelních a kolenních kloubů snímané přímo robotickými ortézami, nebo aktivním zapojením 

dolních končetin do terapie vytvářet úsměv na obličeji panáčka na monitoru. Pacienti 

zaběhlejší v terapii raději používají virtuální realitu, v rámci které na monitoru před nimi 

ovládají postavu, která se prochází po krajině a sbírá např. mince nebo zvířata. Naše 

zkušenosti jsou obdobné. Měření probíhalo se zpětnou vazbou individuálně zvolenou 

pacientem. Samo měření především tepové frekvence se ukázalo jako vhodný motivační 

způsob.  

V naší studii nevyšel signifikantní rozdíl v reakci kardiovaskulárních hodnot mezi pacienty 

s míšní lézí nad Th5 a pacienty s míšní lézí pod Th5, což se neshoduje s žádnými údaji v 

dostupné literatuře. Data naší studie naznačují trend v reakci tepové frekvence u pacientů 

s míšní lézí pod Th5 vedoucí k vyšším hodnotám než u pacientů s míšní lézí nad Th5. Tato 

situace pravděpodobně nastala výrazně menším počtem probandů s míšní lézí nad Th5. 

Vzhledem k nekompletním míšním lézím pacientů mohla na naměřené hodnoty zapůsobit 
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větší motivovanost pacientů s míšní lézí nad Th5. Rozdělení na skupiny pacientů s míšní lézí 

nad Th5 a s míšní lézí pod Th5 bylo z důvodu odstupu sympatickým vláken pro srdce 

v oblasti Th3-Th5. Ve skupině probandů s míšní lézí nad Th5 byli dva tetraplegici a dva 

paraplegici. Navíc počet 4 probandi není dostatečně velký vzorek pro statisticky hodnotitelné 

rozdíly ve sledované reakci či porovnávání s jinými skupinami. Srdeční frekvenci zvyšují 

vzruchy v noradrenergních sympatických nervech (Ganong, 2001, str. 601). U osob s míšní 

lézí nad Th5 poranění míchy ovlivní chronotropní funkci sympatiku na srdce (Janbaih, Lujan, 

DiCarlo, 2012). V naší studii zvyšování tepové frekvence u pacientů s míšní lézí nad Th5 

postupovalo pozvolněji, ale v 25. minutě bylo dosaženo většího rozdílu v porovnání 

s klidovými hodnotami než u pacientů s míšní lézí pod Th5. Po terapii naopak došlo 

k menšímu poklesu a nebylo dosaženo počátečních klidových hodnot jako u pacientů s míšní 

lézí pod Th5. Tato skutečnost ukazuje na nekompletní míšní poranění u probandů. Ale u tří ze 

čtyř měřených nepřekročila tepová frekvence hodnotu 100 tepů/minutu, což odpovídá 

poškození, jak noradrenergního, tak cholinergního systému (Ganong, 2001, str. 603).  

Literatura uvádí nižší hodnoty BP u pacientů s míšní lézí než u osob bez postižení 

(Flemming et al., 2003). Hodnoty systolického krevního tlaku v naší studii u pacientů s míšní 

lézí nad Th5 dosahovaly vyšších průměrných rozdílů od klidové hodnoty a po terapii klesly 

pod hodnotu v klidu před terapií. Průběh tlakové reakce byl neuspořádaný v porovnání s 

plynulou vzestupnou reakcí pacientů s míšní lézí pod Th5. Krátkodobá regulace krevního 

tlaku vzniká neurogenní cestou přes funkci baroreceptorů, ovšem tato regulace krevního tlaku 

bývá přerušená nebo porušená společně se sympatickým systémem (Phillis et al., 1998). 

K naměření vyšší a nerovnoměrné reakce systolického krevního tlaku vedl nejspíše malý 

počet probandů ve skupině pacientů s míšní lézí nad Th5 a pravděpodobně i nesourodost 

vzorku. Systolický krevní tlak ovlivňuje srdeční výdej, který je závislý na změnách srdeční 

frekvence nebo tepového objemu (Ganong, 2001, str. 573). Dva probandi ze 4 byli 

paraplegici, tím pádem mohli mít větší preload než tetraplegici. To stále však nevysvětluje 

reakci SBP vyšší než pacientů s míšní lézí pod Th5. U probandů mohl nastat i stav, kdy se při 

kritické hypotenzi aktivuje hormonální regulace renin-angiotensin-aldosteron (Phillis et al., 

1998). I když dle ústního sdělení primáře J. Kříže ze spinální jednotky Fakultní nemocnice 

Motol při lékařském zásahu při akutním stavu u poranění míchy může dojít k poškození kůry 

nadledvin a tedy této osy hypothalamo-hypofyzálně-adrenální. Tato otázka zůstává 

nezodpovězena. 
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Systém s podporou váhy a pohyblivým chodníkem je cvičení ve vertikální poloze, při 

kterém se zapojují velké svalové skupiny dolních končetin, a proto může ovlivňovat větší 

měrou změny v kardiovaskulárním systému než tradiční formy aerobního tréninku u osob 

s SCI jako je např. ruční ergometrie (Ditor et al., 2004). Jack et al. (2010) porovnával 

výsledky stupňovitého zátěžového testu na Lokomatu a na ručním dvouklikovém ergometru. 

Při měření nerozlišoval výšku léze. V Lokomatu dosahovali pacienti vyšších hodnot 

respiračních parametrů. Při ruční ergometrii byla naměřena vyšší hladina laktátu, což ukazuje 

na větší anaerobní složku práce. Tepová frekvence nebyla naměřena významně vyšší u žádné 

ze zátěží, ale maximální HR byla vyšší u ruční ergometrie. V naší studii byly porovnávány 

hodnoty systolického krevního tlaku a tepové frekvence stejných probandů při terapii 

v Lokomatu a dvouklikové ergomterie, konkrétně 6-MAT testem. Za použití párového t-testu 

vyšla HR významně vyšší při zatížení ruční ergometrií a u pacientů s míšní lézí pod Th5. 

Systolický krevní tlak se u zátěží nelišil. Zátěže na přístrojích se plně neshodovali. Ovšem 

hodnota na konci 6-MAT by měla odpovídat stavu transportního systému pro vytrvalostní 

zátěž (Hol et al. 2007) a 25. minuta terapie na Lokomatu taktéž. Výsledky se nemusí 

vylučovat s výsledky uváděnými Jackem et al. (2010), protože nelze porovnat pacienty se 

stejným porušením míchy a navíc v naší studii nebyly porovnávány stejné testy. Jack et al. 

(2010) neměřil reakci systolického krevního tlaku. Hodnoty tepové frekvence se v této studii 

významně nelišily. Náš výsledek systolického krevního tlaku nelze porovnat s literaturou. 

Přes aktivizaci svalové pumpy a snížení stagnace krve v dolních končetinách pohybem, by při 

terapii na krevní tlak měl mít vliv pohyb dolních končetin a vlivu by mělo přibývat s aktivitou 

pacienta (Phillis et al., 1998).  

Výhodou ruční jednoklikové „rumpálové“ nebo dvouklikové ergometrie je prostorová 

nenáročnost, výrazně nižší pořizovací cena a možnost samostatného tréninku pacienta. 

K realizaci terapie v Lokomatu je zapotřebí jednoho, nejlépe dvou terapeutů se speciálním 

výcvikem a zhruba 10 minut trvá příprava k terapii. Pacient musí také v soukromí po každé 

terapii zkontrolovat místa na těle, kde byly umístěny popruhy, aby kvůli snížené citlivosti 

nedošlo k otlakům. Ovšem pacienti při pohybu v Lokomatu pozitivně vnímají vertikální 

polohu, pohyb dolních končetin, na který se po celou dobu terapie plně soustředí a odlehčení 

horních končetin, které jsou při pohybu na vozíku stále v činnosti. 
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U hodnot tepové frekvence a krevního tlaku obecně platí, že podněty zvyšující HR zvyšují 

i BP a opačně, podněty, které HR snižují, tak snižují i BP. Tato zákonitost může být narušena 

nějakou disharmonií v regulačním systému, například při zvýšeném intrakraniálním tlaku 

(Ganong, 2001, str. 608). V naší studii významně korelovala tepová frekvence se systolickým 

krevním tlakem u pacientů s míšní lézí pod Th5. U pacientů s míšní lézí nad Th5 byla též 

významná korelace, ovšem menší než u pacientů s míšní lézí pod Th5. To nás vede k závěru, 

že kardiovaskulární systém u pacientů s míšní lézí pod Th5 reaguje více ve fyziologických 

mezích než u pacientů s míšní lézí nad Th5.  

 V naší studii bylo původně zvoleno ambulantní měření krevního tlaku (ABPM) jako 

vhodná metoda získávání dat. Měřený držel paže vždy v klidu. Při terapii v Lokomatu paže 

visela volně bez pohybu podél těla nebo byla měřícím v klidu držena. Po 5 dnech měření 

přístroj z 225 zadaných měření provedl pouze 116 měření a poskytl tedy pouze v 51,6 % 

požadované hodnoty. V ostatních případech uvedl chybu „Error“ a provedl další měření, buď 

po naprogramovaných 5 minutách, nebo započal s měřením znovu s nepřiměřeně intenzivním 

nafouknutím manžety pacienty vnímaným velmi nepříjemně. Při zachování stejných 

podmínek přístroj při druhém měření neposkytl odpovídající hodnoty znovu. Pro měření byly 

vyzkoušeny dva přístroje stejného typu. Lokomat vytváří pravidelné otřesy a zvukové 

fenomény, které pravděpodobně narušily získávání hodnot přístrojem ambulantního měření 

krevního tlaku. Naše studie se nezabývala přesností měření ABPM, pouze schopností přístroje 

změřit hodnoty v dané situaci. Nevhodnost užití ABPM pro měření dat při terapii v Lokomatu 

se shoduje se zkušenostmi Kliniky tělovýchovného lékařství FN Motol, že ABPM není 

vhodné k měření ani extrémně nízkých tlaků ani k měření tlaku u zdravých při tělesné zátěži. 

Údaje použité pro výsledky naší studie proto pocházejí z měření manometrem s nafukovací 

manžetou na paži a stetoskopem (viz. stana 39.).  

Literatura neuvádí informace o měření krevního tlaku během terapie v Lokomatu. Studie 

Nashe et al. (2003), která popisuje reakci kardiorespiračního systému přímo během cvičení,   

hodnoty krevního tlaku neuvádí. Další studie sledovaly adaptaci krevního tlaku na 

dlouhodobější terapii. Ve studii Ditora et al. (2004, 2005) měřili krevní tlak prstovou 

plethysmografií (Finapres) s manžetou (Ohmeda 2300, Madison, WI, USA) a ve studii 

Turriela et al. (2010) pro vyhodnocení systolické i diastolické srdeční funkce a odezvu 

kardiovaskulárního systému na fyzickou činnost byl využit neinvazivní způsob měření 
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pomocí transthorakální echokardiografie. Literatura neuvádí informace o měření krevního 

tlaku pomocí ABPM v souvislosti v přístrojem Lokomat. 

6.1 Limity studie 

Studie sledovala pacienty zařazené do rehabilitačního programu, proto nebyla terapie 

v Lokomatu vedena pod standardizovaným protokolem. Za cenu porušení optimalizace velmi 

nákladné léčby by zřejmě  bylo možné provést identický protokol pohybu v Lokomatu pro 

všechny, ale vzhledem k nutné spolupráci pacienta a řadě různých subjektivních prožitků 

stejné činnosti by lepší reproducibility  nemuselo být  dosaženo. 

Tato skutečnost mohla mít vliv na hodnoty tepové frekvence a krevního tlaku. Ve skupině 

pacientů s míšní lézí nad Th5 byl malý počet probandů. To mohlo mít za následek, že 

výsledek porovnání reakcí kardiovaskulárních hodnot u pacientů s míšní lézí pod Th5 a 

s míšní lézí nad Th5 nesouhlasí s literaturou. Pro ruční klikovou ergometrii byl použit test, 

který nebyl použit při terapii v Lokomatu. Porovnávané hodnoty tepové frekvence a krevního 

tlaku byly nejvyššími hodnotami při obou zátěžích, ne hodnoty naměřené při stejném testu  

Měření krevního tlaku probíhalo pomocí manometru a stetoskopu jednou osobou. Toto 

měření je tedy zatížené osobní chybou.  
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7 ZÁVĚR 

Pohybová aktivita nemusí znamenat pouze vrcholové sportovní výkony. Má své významné 

místo jako součást denního režimu i terapie. Pravidelný pohyb zlepšuje či alespoň udržuje 

zdravotní stav, fyzickou i psychickou kondici. Proto je indikován při přímém ohrožení nemocí 

nebo jako prevence onemocnění. Pacienti s míšní lézí mají riziko časnějších 

kardiovaskulárních a civilizačních onemocnění (DeVivo, Black, Stover, 1993). Vhodnou 

pohybovou aktivitou s případným terapeutickým dohledem by mohla být jízda na vozíku, 

kliková ergometrie, plavání nebo v rámci rehabilitačního programu terapie ve vertikální 

poloze se zapojením horní i dolní poloviny těla v přístroji Lokomat (Ditor et al., 2004). 

V Lokomatu lze významně ovlivnit přes pohybový systém a polohu systém kardiorespirační. 

Studie ukazují, že k terapii v Lokomatu indikovaní pacienti s různými etážemi nekompletní i 

kompletní míšní léze reagují pozitivně.  

V této studii byl měřen systolický krevní tlak a tepová frekvence během terapie 

v Lokomatu u 25 pacientů s míšní lézí pod Th5 a 4 pacientů s míšní lézí nad Th5. Reakce na 

Lokomatu 11 pacientů s míšní lézí pod Th5 byla porovnána s reakcí při ruční dvouklikové 

ergometrii. Měřením byla sledována možnost ovlivnění kardiovaskulárního systému při 

terapii v Lokomatu. Vliv terapie v Lokomatu byl v naší studii prokázán. V naší studii 

sledování reakce kardiovaskulárního systému při terapii v Lokomatu nebyl významný rozdíl 

mezi reakcí pacientů s míšní lézí nad Th5 a pacienty s míšní lézí pod Th5.  

Dokud nepokročí vědecké poznání natolik, aby byla možná reparace míšní léze, zůstane 

pacient s míšní lézí těžce hendikepovaný. Proto je nutné v rámci rehabilitace zařadit některé 

formy terapie jako terapii v přístroji Lokomat, které mu mohou ulevit od spazmů svalů 

dolních končetin, zatížit osový skelet ve vertikále a přimět kardiovaskulární systém k alespoň 

nějaké reakci. Důležitá je pro pacienta zpětná vazba v různé podobě a motivace.  

Při zátěži horních končetin například ruční ergometrií má pacient dolní končetiny v klidové 

poloze. Během terapie v Lokomatu dochází k uvolnění horních končetin a s různou mírou 

aktivity k zapojení dolních končetin a trupu. Vliv na kardiovaskulární systém obou možností 

zatížení je nesporný. Při dvouklikové ergometrii pacienti v naší studii dosahovali vyšších 

hodnot tepové frekvence, ale v hodnotách systolického krevního tlaku nebyl významný rozdíl.    
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V průběhu naší studie se ukázal významný vliv motivace přes zpětnou vazbu. Tato práce 

s představou a její realizací by mohla být cestou k výraznějšímu ovlivnění poraněním míchy 

postižených částí těla pacienta.  
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