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SOUHRN

Název práce: 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková příhoda.

Cíle práce: 

Cílem této bakalářské práce je shrnutí a sdělení teoretických informací o dané diagnoze, 

zpracování kazuistiky pacientky po cévní mozkové příhodě, navržení terapeutických 

jednotek a jejich cíle, sledování a zhodnocení jejich účinku.

Metoda: 

Bakalářská práce se zabývá cévní mozkovou příhodou. Tato práce je rozdělena na dvě 

hlavní části – obecnou a speciální. 

Obecná část je věnována charakteristice onemocnění, také etiopatogenezi, diagnostice, 

prevenci, rizikovým faktorům, incidenci, léčbě a možnostem fyzioterapeutických 

postupů, které jsou vázané na dané onemocnění. 

Speciální část obsahuje kazuistiku pacientky (anamnézu, vstupní a výstupní 

kineziologický rozbor), která prodělala ischemickou cévní mozkovou příhodu, průběh 

navržené terapie a nechybí ani celkové zhodnocení efektu terapie. Kazuistika byla 

zpracována v Rehabilitační Klinice Malvzaniky ve dnech 6. 1. – 31. 1. 2014 .

Klíčová slova – ischemická cévní mozková příhoda, hemiparéze, rehabilitace



ABSTRACT

Title:

Casuistry of the physiological care of a medical patient after a stroke

Aim: 

The aims of the bachelor's thesis 

This bachelor's thesis aims, firstly to provide the theoretical information concerning 

the diagnosis of a cerebrovascular accident patient and a summary of the diagnostic 

process. Secondly, the attention of the thesis is then diverted to an elaboration of this 

patient’s history. Lastly, this dissertation deals with a variety of therapeutic techniques 

and their objectives, including an observation and evaluation of their effects.

Method: 

This bachelor thesis deals with a stroke. The thesis is divided into two major parts –

general and special.   

The general part describes the characteristics of the disease; ethiopatogenesis; 

diagnostics; the risk factors prevention; incidence; treatment and physiotherapeutic 

procedures options linked to the disease.

The special part involves the casuistry (the anamnesis; input and output kinesiology 

analyses) of the ischemic stroke patient; the course of suggested therapy and the overall 

evaluation of the effect of therapy. The casuistry was prepared at the Rehabilitation 

clinic Malvazinky between dates January 1st and 31st, 2014.

Keywords: ischemic stroke, hemiparesis, rehabilitation
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1 ÚVOD

Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala pacientku po ischemické cévní 

mozkové příhodě. Jsem ráda, že mi byla tato diagnoza udělena a schválena z důvodu 

poměrně častého výskytu cévních mozkových příhod, bohužel již také v poměrně 

mladém věku.

Cévní mozkovou příhodu můžeme rozdělit na ischemickou, která je zapříčiněna 

nedostatečným prokrvením mozku (ucpání cévy trombem či embolem) a hemoragickou, 

ta má příčinu v perforaci cévy a následnému krvácení (intracerebrální 

či subarachnoidální). Ischemická cévní mozková příhoda patří mezi nejčastěji 

se vyskytující. 

Po vzniku cévní mozkové příhody je velmi důležitá včasná rehabilitace. Pokud 

se zanedbá, tak ve většině případů dojde k nástupu spasticity a následně i kontraktur. 

Musíme se zaměřovat nejen na postiženou stranu pacienta, ale i na zdravou, u které také 

dochází k funkčním změnám (pokles svalové síly, hypotrofie, snížení kloubního 

rozsahu).

Obecná část je věnována charakteristice onemocnění, také etiopatogenezi, 

diagnostice, prevenci, rizikovým faktorům, incidenci, léčbě a možnostem 

fyzioterapeutických postupů, které jsou vázané na dané onemocnění. 

Speciální část obsahuje kazuistiku pacientky (anamnézu, vstupní a výstupní 

kineziologický rozbor), která prodělala ischemickou cévní mozkovou příhodu, průběh 

navržené terapie a nechybí ani celkové zhodnocení efektu terapie. Kazuistika byla 

zpracována v Rehabilitační Klinice Malvzaniky ve dnech 6. 1. – 31. 1. 2014 .
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2 ČÁST	OBECNÁ

2.1 Cévní	zásobení	mozku

Zásobování mozku mají nastarosti 4 velké tepny:

 levá arteria carotis communis vychází z aortálního oblouku

 pravá arteria carotis communis je větví z truncus brachiocephalicus

 pravá a. carotis communis se v úrovni C3-C4 rozděluje na vnitřní a zevní (a. carotis 

interna míří do canalis caroticus a přes kavernozní sinus končí v a. cerebri anterior 

et a. cerebri media)

Obr. č 1 – přívodné extrakraniální tepny (dostupné z Ambler, 2011)

Před bifurkací dochází k odstupu a. communicans posteriori a ke spojení s a. cerebri 

posteriori a tím vzniká spojení s vertebrobazilárním řečištěm a s dorzální částí Willisova 

arteriálního okruhu. Ventrální část Willisova okruhu je tvořena spojkou mezi aa. cerebri 

anteriores a tou je- a. communicans anterior. 
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Z 85% se na zásobení mozku podílí karotické řečiště, ale jsou zde také důležité dvě 

vertebrální tepny, které odstupují z aa. subclaviae a procházejí skrze krční obratle 

do foramen occipitale magnum. Tyto dvě vertebrální tepny se spojují v nepárovou 

a. basilaris dělící se na dvě aa. cerebri posteriori (Ambler, 2011).

Od jiných tělesných tkání obsahuje mozková tkáň omezené zásoby rezervních 

látek, které by mohly sloužit k využití pokud by došlo k blokádě jejich přívodu. 

Strukturální změny buněk v mozku nastávají, pokud dojde k poklesu krevního průtoku 

pod hodnoty kolem 10 ml/100 g tkáně za minutu. Stupeň a délka trvání rozhoduje 

o tom, zda je postižení mozkové tkáně ireverzibilní (Herzig, 2008).

Zásobení vertebrobazilárním řečištěm:

a. cerebri anterior - část frontálního a parietálního laloku

a. cerebri media - spánkový lalok z větší časti, zbytek frontálního a parietálního laloku

a. basilaris - mozeček, mozkový kmen a část diencephalu

a. cerebri posteriori - část diencephalu, zadní a dolní část spánkového laloku 

a okcipitální lalok

Na zásobení capsula interna se podílí přední aa. chorioidae a na zásobení kmene 

se podílí zadní aa.chorioideae. Z Willisova okruhu vystupují drobné větévky - rami 

perforantes, rami centrales a zásobují thalamus a bazalní ganglia (z časti i capsula 

interna a mozkový kmen).

Venozní systém infratentoriální (kmen a mozeček) a supratentoriální odvádí krev 

do v. jugularis interna (Čihák, 2011).

Zásobení mozku glukózou a kyslíkem:

Funkce mozku je velice závislá na dostatečné dodávce kyslíku a glukozy. Metabolická 

spotřeba kyslíku v mozku se pohybuje okolo 3,5 ml/100g mozkové tkáně/min., spotřeba 

glukozy se pohybuje okolo 5,5 mg/100g mozkové tkáně/min. Mozkový průtok 

v rozmezí 40-60 ml/100 g mozkové tkáně/min zajišťuje potřebný přísun kyslíku 

a glukozy (Ambler, 2011).

2.2 Cévní	mozková	příhoda

Cévní mozková příhoda (iktus, CMP) dle Adamčové je stav, kdy náhle vznikne 

mozková porucha (porušena především ložisková, někdy i globální). Tento stav vzniká 
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poruchou cerebrální cirkulace – ischémie (80%), hemoragie (20%)- intracerebrální 

hemoragie - 17% a subarachnoidálních - 3% (Adamčová a kol., 2005)

Cévní mozková příhoda zanechává závažné následky v podobě invalidizace

a 20-30% lidí u nás i ve světě na ni umírá (Macháčková, 2003). Z nemocných, 

kteří přežili CMP bývá téměř polovina invalidní (mají poruchy senzitivity, motoriky, 

senzorické a kognitivní poruchy). Po oenmocnění srdce a zhoubných nádorech je CMP 

na 3. místě jako nejčastější příčina úmrtí (Fiksa, 2008).

Klinický obraz cévní mozkové příhody

Každá polovina mozku kontroluje a řídí činnost na opačné straně těla. Pokud 

dojde k poškození na pravé straně mozku, postižení se projeví na levé straně těla 

(Polívka, 2004).

U pacientů s CMP i jiným centrálním neurologickým postižením (míšní léze, 

kraniotrauma, DMO…) hrozí velké riziko spasticity. U menší části nemocných 

se spasticita postižených končetin vyskytuje již od vzniku CMP, ale u většiny se vyvíjí 

až během 2-3 týdnů. Významná spasticita je přítomna u 25-40% nemocných po CMP. 

Jako důsledek spasticity se objevují kontraktury postižených svalů, bolesti spastických 

svalů, je ztížena rehabilitace a dochází ke ztrátě jemné hybnosti spastických svalů 

(Pitharthová, Ehler, 2012).

Teorie spasticity dle Lanceho: motorická porucha, která se projevuje zesílením 

tonických napínacích reflexů v závislosti na rychlosti protažení postiženého svalu. 

Spasticita je podmíněna zvýšenou excitabilitou těchto reflexů, která je vždy součástí 

centrální parézy.

Ovlivnění spasticity: pomálé manuální protahování spastických svalů, protahování 

se závažím, polohování v pozici s protažením, použití dlah a ortéz, protrahované použití 

chladových stimulů, dlouhodobá aplikace tepla, vibrace pouze nízké frekvence, rychlé 

střídání recipročního pohybu, pomalu se opakující dotyky, setrvalý celoplošný dotyk, 

elektrostimulace antagonistů, vazivová i jiná masáž (Pavlů, 1999).

Spasticita patří k nejznámějším a nejrozšířenějším symptomům při poškození 

centrálního nervového systému. Zhoršuje dysabilitu pacienta i s jinak minimální 

paresou (částečná ztráta hybnosti). Může být doprovázena bolestivými vjemy. Spasticitu 
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lze snižovat aplikací chladu, tepla, ultrazvuku, TENS, magnetoterapie, pomocí ortéz 

a dlah (Mayer, Konečný, 1998).

CMP- jedná se o klinický syndrom, který je charakterizovaný rychlým vznikem 

celkových či ložiskových příznaků, na podkladě ischemie nebo hemoragie, 

jež přetrvávají déle než 24 hodin. 

Příznaky CMP se týkají těchto oblastí:

 poruchy vědomí

- vzniká kvantitativní porucha vědomí (somnolence, sopor, koma) nebo kvalitativní 

porucha vědomí (zmatenost až delirium)

- vigilita (bdělost) je nutná pro zachování normální interakce s okolím

- k hodnocení kvantitativní poruchy vědomí se používá Glasgow Coma Scale

TEST BODY

Otevření očí

Spontánní 4

na oslovení 3

na bolest 2

Nepřítomno 1

Nejlepší motorická 

odpověď

provede pokyn 6

cílená k algickému 

podnětu

5

odtahuje od algického 

podnětu

4

necílená flekční 3

necílená extenční 2

Žádná 1
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Nejlepší verbální 

odpověď

Orientovaná 5

Zmatená 4

Neadekvátní 3

Nesrozumitelná 2

Žádná 1

Celkové skore 15

Tab. č. 1 - Glasgow Coma Scale

- porucha vědomí u pacienta s akutní CMP nemusí vždy souviset přímo 

s příhodou, ale je zde možnost přítomnosti těžké metabolické encefalopatie 

(hypoglykemické, metabolický rozvrat). U kmenové příhody může nastat 

hypoventilace, kdy může mít nemocný zapadlý jazyk (Fiksa, 2008).

 poruchy vyšších mozkových funkcí - nejčastější postižení v této oblasti bývá 

porucha pozornosti, koncentrace, paměti, řeči, vizuospeciální orientace 

a apraxie. Pacienti neudrží téma a pozornost a myšlenkově těkají. 

Pokud v klinickém obraze dominuje porucha koncentrace a pozornosti, je nutno 

zvážit možnosti přítomnosti metabolické encefalopatie nebo progredující se 

demence. Orientace místem, časem a prostorem je jeden z nejjednodušších testů 

na zjištění pozornosti a koncentrace (Mehrholz, 2012).

 poruchy hybnosti - jedná se o největší a nejnápadnější příznak CMP. 

Poruchy hybnosti jsou způsobeny lézí kortikospinálního traktu, jež obsahuje 

60% vlákna z primárního motorického a nemotorického kortexu a 40% vláken 

z jiných korových oblastí (parietálních). Při lézi capsula interna se rychle vyvine 

těžká spasticita s pozitivními pyramidovými iritačními jevy. Při postižení 

kortikálních oblastí je spasticita menší a vyvíjí se pomaleji. Lze soudit na 

lokalizaci CMP z distribuce postižení (Véle, 2006).

 somatosenzorické poruchy - tyto poruchy se týkají propriocepce a povrchového 

čití a jsou stejně časté jako motorické poruchy. Nejvíce přítomny jsou 

hypestezie, vzácností nejsou ani parestezie, které jsou častější ve fázi 
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rekonvalescence. Nemocní často zaměňují poruchu citlivosti a hybnosti (to musí 

být terapeut schopen rozpoznat) (Kalina, 2008).

 zrakové poruchy - u vaskulární léze bývá velmi často přidružená a homonymní 

hemianopsie. Může vzniknout také zraková agnosie při postižení asociačních 

zrakových oblastí v okcipitálním laloku (dominantním) – nemocný nerozezná 

objekty zrakem ale hmatem ano. Vzácným stavem je prosopagnosie - nemocný 

nepoznává obličeje. Vznik zrakového deficitu bývá okamžitý (během vteřiny), 

ale je možný i postupný vývoj postižení i na jednom oku. Korová slepota vzniká 

při oboustranné ishemii v povodí a. cerebri posteriori. V rámci CMP se mohou 

objevit také halucinace. Velice častá bývá přítomnost anizokorie a porucha 

přímé a nepřímé fotoreakce a reakce na akomodaci. Hornerův syndrom (mioza,

ptoza, anhidróza) má původ v postižení kmene. Důsledkem supra 

a infratentoriální léze jsou okohybné poruchy. Velmi častá je diplopie 

binokulární, která značí kmenovou poruchu. Nystagmus bývá přítomen převážně 

v horizontálním směru a je důsledkem hypoperfúze či ischemie v oblasti 

tegmenta pontu (Kalina, 2008).

 poruchy rovnováhy - tento fenomén je velice častý a může být doprovázen 

i nauzeou a zvracením. Zde je nejdůležitější vyšetření anamnézy, která nám 

může objasnit, zda se jedná o periferní či centrální vestibulární syndrom, nebo 

pokud jde o ortostatickou hypotenzi, arytmii, panickou ataku, krční blokádu a 

podobně. Vertigo je pocit pohybu či změněné polohy, která neodpovídá 

fyzikální realitě. Typickým projevem vertiga je rotační závrať, může se 

vyskytovat i tah k jedné straně (pohybem se akcentuje). Porucha rovnováhy 

(dysekvilibrium) je pocit nestability, který je vázaný na stoj, chůzi a méně potom 

sed. Hlavní příčinou je pohybová dyskoordinace jako důsledek postižení 

mozečku či mozečkových drah. Periferní vestibulární syndrom nejčastěji vede 

k rotačnímu vertigu s přitomností nystagmu. Tonické úchylky mají stejný směr 

jako pomalá složka nystagmu. Centrální vestibulární syndrom bývá důsledkem 

kmenové ischemie s poruchou funkce vestibulárních jader a drah. Na rozdíl od 

periferního vestibulárního syndromu bývá nystagmus variabilní, může se měnit i 

v čase, může být i rotační nebo dokonce vertikální. Velmi často intenzita vertiga 

neodpovídá intenzitě nystagmu jako je to u periferního vestibulárního syndromu

(Kalita a kol., 2006).
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 Průvodné příznaky - při akutní CMP se často podceňují příznaky jako je úzkost 

až panický stav. Nemocní nejsou často schopni svůj stav popsat kvůli fatické 

poruše či ložiskovému deficitu. Mezi další příznaky řadíme- tachykardie, neklid, 

fibrilace síní a hypertenze. Zvracení může být důsledkem intrakraniální 

hypertenze, tak i příznakem postižení IV. komory při kmenové příhodě. 

Pokud se jedná o zvracení současně s poruchou vědomí znamená to 

intracerebrální nebo subarachnoideální krvácení. Bolest hlavy je velice častým 

příznakem u cévních mozkových příhod. Téměř všichni pacienti se 

subarachnoidálním krvácením mají silné bolesti hlavy. Pacienti 

s intracerebrálním krvácením mají silné bolesti hlavy z 50% u ischemie je to 

25%. Zvýšená opatrnost musí být při lateralizované bolesti hlavy. Jedná se o 

ischemickou bolest při embolii do větví arteria karotis interna. Škytavka je u 

CMP velmi vzácná, ale v dalším průběhu CMP postihující prodlouženou míchu 

je častá a těžko zbavitelná. Epileptický záchvat je u ischemii velice vzácný, ale u 

subarachnoideálních a intracerebrálních krvácení je častější (Kalina a kolektiv,

2008).

Dle postiženého povodí následují odlišné příznaky:

Povodí

Příznak Karotické Obojí Vertebrobazilární

hemiparéza +

hemihypestezie +

dysartie +

dysfagie +

ataxie +

zmatenost +

porucha paměti +

hemianopie +

afázie +
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monokul. slepota +

diplopie +

nystagmus +

vertigo +

oboustranná 

porucha zraku

+

obous. paréza +

obous. Porucha čití +

zkřížená porucha 

hybnosti a čití

+

Tab. č. 2 - Základní příznaky podle postiženého povodí

Rizikové faktory

Rizikové faktory neovlivnitelné:

- věk - s narůstajícím věkem se riziko ICMP zdvojnásobuje v každé dekádě po 55 

letech

- pohlaví - ICMP postihuje převážně muže, ve výjimečných případech jsou postižené 

ženy ve věku 35 - 44 let

- rasové faktory- větší výskyt je v USA u černochů a hispánců

- rodinná zátěž- stravovací zvyky, hypertenze, diabetes (Zodpey, 2000).

Rizikové faktory ovlivnitelné a prokázané:

- diabetes mellitus- 2-6 krát zvyšuje riziko CMP

- hyperlipidémie- velký vliv na ICHS

- kouření- 1,5 krát větší riziko zejména pro a.carotis interna

- hypertenze- systolický a diastolický krevní tlak

- fibrilace síní a jiné onemocnění srdce

Rizikové faktory s malou průkazností a jen potencionálně ovlivnitelné:

- konzumace alkoholu- nížší riziko je do 90g denně, při vyšších dávkách je riziko 

vysoké

- drogová závislost- kokain, heroin…



18

- obezita- trpí více ženy, abdominální obezita- muži

- hormonální substituční léčba- postmenopauzální estrogeny

- zánnětlivé procesy (Borghi, 2002).

2.2.1 Ischemická	cévní	mozková	příhoda

Dělení ICMP:

1) dle mechanismu vzniku dělíme na obstrukční (uzávěr cévy trombem 

nebo embolem), neobstrukční (vznik z hypoperfuze)

2) dle vztahu k tepennému povodí dělíme na infarkty teritoriální (některé mozkové 

tepny v povodí), interteritoriální (na hranici povodí daných tepen) a lakunární 

(malé perforující arterie)

3) dle časového průběhu dělíme na TIA- tranzitorní ischemická ataka (někdy ještě 

reverzibilní neurologický deficit– RIND), progredující (vyvíjející se) a dokončené 

ischemické příhody (Ambler, 2011).

Klinická klasifikace ICMP:

TIA - tranzitorní ischemická ataka, přechodná příhoda

- fokální cerebrální dysfunkce cévní etiologie trvající od několika sekund 

až po několik hodin (nejpozději odeznívá do 24hodin)

RIND - reverzibilní ischemický neurologický deficit, reverzibilní příhoda, má vratný 

neurologický deficit

-ischemický výpadek funkce, který odeznívá za déle než 24hodin

ES -  vyvíjející se iktus neboli pokračující ischemická příhoda

-subakutní narůstající porucha funkce, bez stabilizace v posledních 24 hodinách

CS – ukončená ichemická přihoda, konec iktu

-chronický stav bez vývoje, v posledních 24 hodinách (Herzig, 2008)

Etiopatogeneze ICMP:

Makroangiopatie (embolie arterio-arteriální,tromboza) - 20-40%
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Kardioemboligenní mechanismus (revmaticke vady chlopní, akutní IM, umělé srdeční 

chlopně) - 15-30%

Lakunární ikty (mikroangiopatie) - 15-30%

Vzácné příčiny známé (vaskulitidy, antifosfolipidový syndrom, direkce) - 5%

Vzácné příčiny neznámé - 5% (Polívka, Ševčík, 2000)

Téměř všechny mozkové infarkty bývají důsledkem dvou patologických projevů 

jako je tromboza a embolie. Tromboza je blokáda arterie mozku způsobená trombem. 

Embolie je blokáda způsobená odtrženou částí z trombu a pomocí krevního proudu 

se dostane do mozku (Bauer, 2010).

Mozkové komplikace ICMP

1) Hemoragická transformace - k hemoragické transformaci může dojít sekundárně 

u embolického mozkového iktu (50%) častěji, než u neembolického iktu (20%). 

Rozsah prokrvácení se může vyskytovat od pouhé nesoustavné disperze 

(rozptýlení) až po souvislý hematom.

2) Mozkový edém - představuje zvýšený obsah vody v mozkové tkáni. Zvětšený 

objem způsobuje deformaci komor a ostatních likvorových prostor. Rozvoj 

okcipitálního konusu je ohrožující na životě.

3) Epileptické záchvaty - v akutní fázi ICMP se mohou vyskytovat parciální 

nebo sekundárně generalizované záchvaty. Rozvinutí epilepsie po ICM může nastat 

u 3-4% nemocných.

4) Kardiální komplikace - srdeční arytmie, selhání srdce, akutní myokardový infarkt

5) Hyperglykemie, hypoglykemie - při iktu je častý výskyt hyperglykemie, neléčená 

hyperglykemie má za následek zhoršení vývoje ischemického iktu, napodobení 

ICMP má nastarosti hypoglykemie

6) Pneumonie a aspirace - mezi nejvýznamnější komplikace ICMP patří bakteriální 

pneumonie, která je většinou způsobená aspirací

Mezi další komplikace patří : respirační insuficience, uroinfekty, hluboká žilní trombóza 

a plicní embolie, dehydratace, neklid, malnutrice, dekubity, spasticita, deprese (Kalita,

2002).
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Prevence ICMP

Primární prevence zabraňuje dalšímu rozvoji TIA či ICMP doposud 

u asymptomatických lidí.

Režimová opatření : prevenci je nutno směřovat na oblast ovlivnitelných rizikových 

faktorů. Režimová opatření (dieta, pohyb) by měla těmto rizikovým faktorům 

předcházet. Strava by měla být pestrá na ovoce, zeleninu a vlákninu a naopak 

s omezením soli a nasycených tuků. Velice důležitá je fyzická aktivita a u obézních 

jedinců redukce hmotnosti. Jasný zákaz kouření platí zejména u žen užívající 

hormonální antikoncepci (především, pokud se v rodině vyskytuje migréna). Alkohol je 

dovolen pouze v malém množství.

Farmakoterapie

- antiagregační terapie

- antikoagulační terapie

- antiagregační a antikoagulační terapie

- antihypertenzní terapie

- terapie DM

- hypolipidemika

Chirurgická a endovaskulární terapie karotických stenoz (Jiránek, 2010).

Sekundární prevence má za cíl snížení rizika recidivy iktu. Pokud nemocný není 

po prodělaném iktu preventivně léčen, hrozí u něj 30% pravděpodobnost, že do 3 let 

dostane další příhodu, obvykle ale závažnější. Sekundární prevence stejně jako primární 

je zaměřena na eliminaci rizikových faktorů, potlačení rozvoje endoteliální dysfunkce 

a dodržování nekompromisní životosprávy. Zde je však kladen daleko větší důraz 

na antiagregační léčbu (Bauer, 2010).

Prognoza ICMP

Tranzitorní ischemická ataka (TIA) a reverzibilní ischemický neurologický 

deficit (RIND) bývají bez následků, do 24 hodin dojde k jejich odeznění. Od rozvoje 

iktu u ostatních ICMP dochází k nejvýraznějšímu zlepšení stavu během prvních tří 
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měsíců v závislosti na lokalizaci, velikosti a vyvolávající příčině infarktu. Pokud 

se povede odhalit a úspěšně eliminovat vyvolávající faktory mozkové ischemie, tak je 

recidiva velice málo pravděpodobná. V Evropě se úmrtnost pohybuje v rozmezí 31,5 -

362,8 na 100 000 obyvatel (Herzig, 2008).

Diagnostika ICMP

Základním bodem v diagnostice ischemických CMP je podrobný rozbor 

anamnestických údajů a klinického obrazu nemocného společně s instrumentálním 

a laboratorním vyšetřením. Pouze pohledem na klinický nález nejde určit, zda se jedná 

o ischemickou či hemoragickou příhodu. Nejdůležitější úlohu v diagnostice iktu mají 

zobrazovací metody: výpočetní tomografie

magnetická rezonance

digitální subtrakční angiografie

sonografické vyšetření

nukleární metody

Ostatní diagnostické metody jako jsou oční vyšetření, EEG vyšetření, kardiologické 

a biochemické laboratorní vyšetření jsou také velice přínosné (Bauer, 2010).

2.2.2 Hemoragické	CMP

Intrakraniální krvácení je příčinou 20% z celkového počtu CMP. Řadí se sem 

intracerebrální krvácení (15%) a subarachnoidální krvácení (5%).

2.2.2.1 Intracerebrální	krvácení	

Kolem 50% intracerebrálního krvácení (ICH) jsou hluboká krvácení 

do bazálních ganglií, 35% jsou lobární, 10% mozečková a 5% kmenová. Pouze 20% 

postížených ICH je schopno nezávislého navrácení se do běžného života. Důsledky 

a rozsah jsou dány lokalizací ICH, objemem, propagací do komor nebo suarachnoidálně 

a také i objemovou rezervou intrakraniálního prostoru (starší osoby mají v důsledku 

různého stupně atrofie mozku větší objemovou rezervu) 

Mezi rizikové faktory se řadí hypertenze, která bývá příčinou asi 50% všech 

ICH, dále sem spadá i nadměrná konzumace alkoholu a nízká hladina cholesterolu 

(Kalina a kol., 2008).
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Klinická klasifikace ICH

Intracerebrální krvácení lze rozdělit na hypertonická a normotonická. Při 

hypertonických ICH se rychle vyvine ložiskový deficit, který náhle progreduje současně 

s poruchou vědomí (s rozvojem edému mozku). Lobárně lokalizovaná jsou 

normotonická krvácení a vyskytují se u lidí bez hypertenze. Nárust ložiskových 

i celkových příznaků bývá u normotonického krvácení pozvolný až plíživý (Fiksa,

2008).

Celé léčebné opatření závisí na včasně provedeném zobrazovacím vyšetření. 

Vývoj nejčastějších typů hematomů vede k jejich zvýšení objemu až o 50% během 

prvních několika hodin. Zdrojem nejčastějších typů hematomů bývají drobné tepénky.

Klinický obraz ICH

Mezi základní příznaky patří ložisková symptomatologie závislá na lokalizaci, 

velikosti a propagaci hematomu. Ložiskové příznaky jsou převážně zánikové, méně 

iritační. Iniciální kvantitativní a kvalitativní porucha vědomí je častější než u ischemie. 

Koma se vyskytuje poměrně často a je příznakem rozsáhlého krvácení do bazálních 

ganglií, nebo přímo do mozkového kmene. Může se také objevit krátkodobé bezvědomí 

trvající pouze několik sekund, ze kterého se pacient probouzí s těžkým neurologickým 

deficitem. Na rozdíl od ischemie se zde ložiskové příznaky progresivně zhoršují během 

několika hodin po začátku (Kalina a kolektiv, 2008).

Možné ložiskové příznaky jsou téměř shodné jako u ICMP. I přes znalost CT 

a MRI je poměrně těžká diferenciální diagnoza mezi traumatickým a spontánním ICH.

Typická krvácení (postihují centrální oblasti mozkových hemisfér) jsou 

charakterizována kombinací ložiskových projevů (syndrom capsulae internae) 

a nitrolební hypertenze. Většinou se jedná o peroutní příhodu s rychlou progresí 

do komatózního stavu (u 42% pacientů). Nemocný bývá červený v obličeji, má prudké 

bolesti hlavy, často zvrácí, objevuje se i inkontinence a časté zvýšení teploty.

Lobární krvácení (lokalizována více povrchně - subkortikálně) - jejich průběh je 

méně dramatický. U třetiny postižených se krvácení manifestuje fokálním epileptickým 

záchvatem.

Mozečková krvácení jsou provázena náhlou bolestí hlavy, zvracením, nauseou, 

nestabilita stoje a chůze s rozvojem vestibulární symptomatologie.
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Krvácení do mozkového kmene se projevuje kmenovou symptomatologii 

dle lokalizace krvácení (Bauer, 2010).

Etiopatogeneze ICH

Zde hrajou roli 3 nejdůležitější faktory : anatomické, hemokoagulační 

a hemodynamické. Mezi anatomické faktory řadíme různá vrozená postižení cévní stěny 

(cévní anomálie, intrakraniální žilní trombóza, amyloidní angioapatie). 

U hemokoagulačních faktorů se jedná o různé poruchy srážlivosti krve a vysoký krevní 

tlak se řadí mezi faktory hemodynamické. Tyto faktory se nevyskytují převážně 

izolovaně, ale většinou se  navzájem prolínají a poté způsobují rupturu cévní stěny 

(Školoudík, 2006).

Prevencce ICH

Hlavní důraz je kladen na co nejrychlejší léčbu hypertenze. Spadá sem 

i dodržování životosprávy, jako je nízká konzumace alkoholu, zákaz kouření 

a konzumace drog. Velký důraz nutno klást na kontrolu antikoagulační terapie (Kalita 

a kol., 2006).

Prognóza ICH

U typického krvácení (centrální oblast mozkových hemisfér) je prognóza velmi 

špatná s vysokou mortalitou.

Lobární krvácení (subkortikální) má prognózu o něco příznivější, neboť zde 

většinou nedochází k destrukci mozkové tkáně, ale pouze k roztlačení (Bauer, 2010).

Diagnóza ICH

Rozhodující význam mají neuroradiologické zobrazovací metody. Základní 

vyšetřovací metodou je stále výpočetní tomografie (CT) - spolehlivě stanoví přítomnost 

hematomu, jeho velikost, charakter i lokalizaci a dále i sekundární změny typu 

hemocefalu, hydrocefalu, edému a stupeň intrakraniální hypertenze. CT je schopno 

prokázat i samotný zdroj krvácení - nádor, cévní anomálie. Magnetická rezonance 

(MRI) je schopna lépe prokázat zdroj krvácení i zobrazit drobná mikrokrvácení. 

Digitální subtrakční angiografie (DSA) je ve většině případů nahrazována CT 

angiografii (CTA) či rezonanční angiografii (MRA). Nejpřesnější metodou průkazu 

drobných a periferně lokalizovaných cévních anomálií zůstává v dnešní době DSA.
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Z laboratorního vyšetření je velice důležitá monitorace krevního tlaku, 

zhodnocení hemokoagulačních parametrů a vyšetření mozkomíšního moku 

na přítomnost krve (Bauer, 2006).

2.2.2.2 Subarachnoidální	krvácení

Subarachnoidální krvácení (SAK) se také nazývá intermeningeální a představuje 

problematiku cévních onemocnění mozku. Jedná se o krvácení do likvorových cest, 

mezi arachnoideu a pia mater (Abler, 2011).

Krvácení patří mezi závažné onemocnění, které často končí smrtí (během 

prvních minut umírá 40% osob) nebo těžkým neurologickým deficitem. Během prvních 

30 dnů zemře 45% postižených (Kalita a kol., 2006).

Klasifikace SAK

Klasifikace je založena na velikosti a závažnosti subjektivních příznaků 

a závažnosti objektivního neurologického nálezu. Nejčastěji používaná stupnice je dle 

Hesse a Hunta (Bauer, 2010).

Stupeň I mírná bolest hlavy, lehká ztuhlost šíje, bez ložiskových klinických 

příznaků

Stupeň II prudká bolest hlavy, meningeální syndrom, paréza hlavových nervů

Stupeň III somnolence, lehké až středně těžké ložiskové příznaky

Stupeň VI sopor, středně těžké až těžké ložiskové příznaky (hemipareza)

Stupeň V kóma, decerebrací syndrom

Tab. č. 3 - klasifikace subarachnoidálního krvácení

Klinický obraz SAK

Charakteristický je náhlý vznik silné bolesti hlavy, který je spojen se zvracením 

a někdy také s poruchou vědomí na různé úrovni. Může se jednat o náhlý pád 

s bezvědomím i o stav zmatenosti. Vznik krvácení s převážně váže na fyzickou aktivitu 

nebo je spojeno s afektem, ale může vzniknout i ve spánku. Krvácení je extracerebrální, 

tudíž obvykle nejsou přítomny ložiskové příznaky (Ambler, 2011). Mezi další příznaky 

se řadí fotofobie, epileptické záchvaty, středně zvýšená teplota, hypertenze a oční 

příznaky. Mohou být i kardiální příznaky - bolest na hrudi, arytmie a EKG změny 

(Feigin, 2007).
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Etiopatogeneze SAK

1) Nejčastější příčinou bývá ruptura intrakraniálního vakovitého aneurysmatu. 

Je příčinou z 77% - 80% spontánních SAK..

2) U mladších jedinců (30-40 let) je příčinou vzniku SAK z 5-6% ruptura 

arteriovenózní malformace.

3) Zdroj krvácení není zjištěn u 15-20% postižených. U těchto jedinců může být 

skryté aneurysma, vertebrální nebo karotická direkce, durální arteriovenózní 

malformace, abúzus návykových látek, poruchy koagulace a jiné (Ryšlavá, 2005).

Prevence krvácení SAK

Původně byl indikován klid na lůžku, ale nyní je prioritní neodkladné zjištění 

zdroje krvácení a následné radikální řešení. Antihypertenzní léčba je považována 

za kontroverzní. Ostatní léčebná opatření směřují převážně na zabránění vzniku 

opožděného ischemického deficitu (Ehler, 2009). Ostatní preventivní opatření je zcela 

stejné jako u intracerebrálního krvácení (Bauer, 2010).

Prognóza SAK

Prognóza bývá velmi vážná, neboť nemocný je ohrožen některými komplikacemi, které 

se vyskytují a jsou častější a závažnější u krvácení z aneurysmatu. Mezi komplikace 

patří:

 recidiva krvácení z opakované ruptury aneurysmatu

 provalení krvácení do mozkové tkáně nebo do komorového systému (hemocefalus)

 krev, která se dostala na povrch cév způsobí vazospasmus s následnou ischemií 

mozkové tkáně (spasmy vznikají převážně po 3. dnu krvácení)

 srdeční arytmie, které mohou být i příčinou akutního úmrtí postiženého

 hydrocefalus s projevy nitrolební hypertenze se vyskytuje pouze vyjímečně 

(Ambler, 2011).

Diagnóza SAK

Hlavním příznakem SAK je bolest hlavy. U pacientů (1/3) s aneurysmatickým 

SAK předchází hlavní atace pouze drobné (varovné) krvácení, které se může objevit 

několik dnů před samotným krvácením. Mírné krvácení bývá díky svým symptomům 
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(bolest hlavy, orbitální bolest) často diagnostikováno jako chřipka, vertebrogenní 

potíže, sinusitida. Díky tomu se až polovina nemocných dostává do nemocnice až 3. den 

po vzniku SAK. Hlavní vyšetřovací metodou je CT mozku, v případě nejasného nálezu 

na CT mozku je indikovaná lumbální punkce ke zjištění přítomnosti krve v likvoru. 

K vyšetření příčiny krvácení se používá angiografické vyšetření (DSA, MRA, CTA) 

(Kalina, 2002).

2.3 Poruchy	funkcí	u	CMP	a	jejich	hodnocení

Poruchy mentální a gnostické:

- dezorientace

- poruchy paměti

- postižení intelektu

- poruchy gnostické

Poruchy komunikace:

 řeč – porucha porozumění (senzorická fatická porucha)

       -porucha vyjadřování (expresivní fatická porucha)

       -porucha totální

 hybnost jazyka – dysartrie

Poruchy čití:

- porucha hluboké citlivosti

- porucha povrchové citlivosti

Poruchy motoriky:

- parézy centrálního typu

Porucha rovnováhy:

- vertigo – vestibulární léze

- ataxie – mozečková léze

- poruchy stability – léze bazálních ganglií

Postižení ramene:

- syndrom bolestivého ramene
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- algodystrofický syndrom

Léze hlavových nervů:

n. II (poruchy zorného pole)

n. III, IV, VI (poruchy okohybných nervů)

n. VII (paréza obličeje)

n. VIII (nystagmus)

n. XI, X, XI, XII (dysartrie)

Autonomní funkce:

- poruchy kontinence – močový měchýř

- poruchy kontinence – konečník

- poruchy sexuální funkce (Vaňásková, 2004).

1) Hodnocení hemiplegie dle pracoviště Chedoke McMaster Rehabilitation

Určuje stupeň poruchy nemocných po porušení mozku. Hodnotí povrchovou i 

hlubokou citlivost, stav vědomí, kontrolu rovnováhy, postižení ruky, postižení paže 

včetně bolesti v rameni, postižení DK, celkovou hybnost a chůzi. Dané postižení má 

7 bodové skóre s popisem funkce. Stupeň testované funkce se zanese do 

spojnicového grafu. Je vhodný pro měření změn stavu u dospělých osob 

s hemiplegií (Vaňásková, 2004).

2) Hodnocení psychického stavu (MME – Mini – Mental State Examination)

Test má 10 úkolů a otázek, kde se v první části ověřuje orientace, krátkodobá paměť 

a pozornost. Ve druhé části se hodnotí schopnost pojmenovávání objektů, pochopení 

a provedení psané a verbální instrukce. Také se provádí vyšetření poruch 

prostorového vnímání. Jednotlivé funkce se hodnotí v rozmezí 0 – 5 bodů, celkové 

skóre je 0 – 30 bodů.

3) Test Barthelové (Barthel Index – BI)

Test hodnotí 10 činností: jídlo, pití, oblékání, koupání, osobní hygiena., kontinence 

moči, kontinence stolice, použití WC, přesun lůžko židle, chůze po rovině nad 50m., 

chůze po schodech. Hodnocení je po 5 bodech. 0bodů = plná pomoc, 10 bodů = plná 

nezávislost. Celkové skóre je 0 – 100 bodů.
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Hodnocení: 61-95 bodů- závislost lehčího stupně (Collin, 1998).

4) Test funkční soběstačnosti

Na rozdíl od Barthel indexu obsahuje i kognitivní a psycho-sociální položky. Sedm 

základních úrovní stanovuje míru závislosti a požadovanou pomoc druhé osoby.

 fyzické funkce v oblasti osobní péče (sebesycení, péče o vzhled, koupání, 

oblékání)

 kontrola svěračů (močení, defekace, inkontinence)

 přesuny (postel, vozík, toaleta)

 lokomoce (chůze, jízda na invalidním vozíku, schody)

 schopnost porozumět, vyjadřovat se, řešit problémy, sociální interakce a paměť

Nezávislý pacient je ohodnocen nejvyšším počtem bodů →7 b. Maximální skore je 

126 bodů.

5) Dotazník kvality života Short Form – 36 (SF 36)

Dotazník, který obsahuje 36 otázek. Zahrnuje výběrovou škálu v 8 okruzích

- omezení fyzických aktivit v důsledku zdravotních problémů

- omezení sociálních aktivit v důsledku fyzických i emocionálních problémů

- omezení činností v důsledku fyzických zdravotních problémů

- bolest

- všeobecné mentální zdraví

- omezení běžných aktivit v důsledku emocionálních problémů

- vitalitu

- obecné hodnocení zdravotního stavu

Dotazník byl vytvořen pro použití v klinické praxi (Vaňásková, 2004).

2.4 Rehabilitace	CMP

Úkolem rehabilitace po CMP je pozitivně ovlivnit nápravu útlumových funkčních 

změn v okolí trvale poškozené mozkové tkáně a také zabránit rozvoji a fixaci 

sekundárních změn. Rehabilitační program by měl být sestaven tak, aby postihoval 
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veškeré neurologické poruchy. Velice důležitý bod v rehabilitaci je obnova pohybové 

aktivity trupu, ze kterého vychází správně vedený pohyb (Maulden a kol., 2005). 

Při sestavování RHB plánu by se mělo vycházet z hodnocení posturálního tonu, 

pohybových vzorů a funkčních dovedností a také z vývojového stádia CMP. Každé 

stádium CMP vyžaduje rozdílnou RHB. Prvky ergoterapie lze využít ve všech stádiích 

CMP (Kolář, 2012). V jednotlivých stádiích rehabilitace musí být věnován dostatek 

času i nepostižené straně těla, protože zde dochází také ke změnám tělesného schématu 

(Papoušek, 2010).

Po CMP se nesmí opomínat nejen motorické poruchy, ale kognitivní deficit 

(poruchy paměti, orientace, učení, poznávání) a poruchy řeči (působí pacientům velké 

psychické a sociální potíže). Těmito problémy se zabývá neuropsycholog, ergoterapeut 

či speciální pedagog ve spoluprácí s rodinou a ošetřovatelským personálem. Nedílnou 

součástí léčby pacientů po CMP logopedická, lázeňská, psychologická i rehabilitační 

péče (Školoudík a kol., 2002).

V rehabilitační péči se nerozlišuje, zda došlo k ischemickému či hemoragickému 

iktu, vždy ovlivňujeme jednotlivé příznaky onemocnění. Nejpravděpodobnější úprava 

neurologického deficitu je během 3 měsíců (může trvat i několik let) (Polívka, Ševčík, 

2000). Rehabilitační léčba závisí na psychickém stavu pacienta po CMP. Je-li pacient 

pasivní a nespolupracuje, nechápe dané příkazy, tak nelze léčbu smysluplně zahájit. 

Psychický stav lze snadno zhodnotit pomocí MMSE (Mini – Mental State Examination) 

(Papoušk, 2010). Léčba CMP a následná péče je závislá na časovém faktoru a příčině 

(Škoda, 2010).

1) Akutní stadium

Akutní stadium trvá kolem 7 dnů po iktu a objevuje se u pacienta snížený svalový 

tonus, svalová slabost a ztráta stability. Úkolem v této fázi je zábránit vzniku 

sekundárních změn v pohybovém systému, kardiovaskulárním a respiračním systému

a minimalizovat rozvoj deprivace a dekondice pohybu. V akutním stadiu pacient není 

schopen udržet své stejnostranné končetiny proti gravitaci, jsou ochablé a volně visící. 

Rehabilitační ošetřovatelství se zaměřuje na trofiku kůže, brání rozvoji dekubitů a řeší 

sfinkterové poruchy (Maulden a kol., 2005).
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Polohování je nezbytnou součástí rehabilitační péče v akutním stadiu a slouží jako 

prevence rozvoje muskuloskeletálních deformit, prevence vzniku dekubitů, prevence 

vzniku oběhových problémů, zdroj fyziologických informací pro centrální nervovou 

soustavu a jako podpora poznávání a uvědomování si poškozené strany těla.

K pacientovi se má vždy přistupovat z postižené strany (podpora otáčení hlavy na tuto 

stranu) a veškerý nábytek (stolek) by měl být na postižené straně pacienta (napomůže 

k jeho zotavení) (Šeclová, 2004). S polohováním se začíná co nejdříve a provádí se po 2 

– 3 hodinách (i v noci). Nestabilita pacienta provokuje spasticitu, proto musí být každá 

poloha velice stabilní. Je důležité aby v každé poloze bylo nastaveno funkční 

centrované postavení ramenního a kyčelního kloubu, poloha končetin vychází 

z antispastických vzorců a pozice akrální části musí být funkční. Pacient v rámci 

polohování může zaujímat polohu na zádech, na zdravé nebo postižené straně.

Při polohování se musí zabránit poškození postiženého ramene a to zejména i v sedě, 

kdy může dojít k jeho subluxaci a k syndromu bolestivého ramene (Kolář, 2012).

A) leh na zádech podle antispastického vzorce:

- hlava je otočena k postižené straně

- pod ramenem polštář, aby bylo zdvižené vpřed

- paže je na polštáři, loket a zápěstí jsou narovnané

- palec i prsty natežené, ruka dlaní dolů

- pod kyčel polštář, aby se předešlo retrakci nebo poklesu pánve dolů

- pod kolenem může být malý polštář (mírná semiflexe) a tím se vyvaruje zevní 

rotaci DK

- pod chodidlem měkký polštář a tím se zabrání ztuhlosti směrem dolů (Šeclová, 

2004).
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Obr. č. 2 – leh na zádech (dostupné z: Šeclová, 2004)

B) leh na postižené straně

- rameno je natažené vpřed, paže otočena směrem ven

- loket ja napnutý či ohnutý a ruka vsunuta pod polštář

- ruka je v takové poloze, kdy dlaň leží nejvýše

- postižená DK je napnutá, koleno v semiflexi

- nepostižená DK je ohnutá (Šeclová, 2004).

Obr. č. 3 – leh na postižené straně (dostupné z: Šeclová, 2004)

C) leh na nepostižené straně

- postižená paže je položena vpřed na polštáři

- loket a zápěstí jsou natažené, ruka a prsty také natažené

- postižená DK je lehce ohnutá na polštáři a je v neutrální rotační poloze
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- hlava lehce podepřena, nesmí být ohnutá k postižené straně

Obr. č. 4 - na nepostižené straně (dostupné z: Šeclová, 2004)

D) leh na břiše

- hlava je otočena směrem na zdravou stranu

- postižená HK je zdvižená nahoru a vpřed a loket, zápěstí, ruka a prsty jsou 

natažené

- postižený kyčelní kloub je natažený, nepostižená noha je lehce ohnutá

- holeň je položena na polštáři, aby se zabránilo plantární flexi nohy a aby bylo 

postižené koleno mírně ohnuté (Šeclová, 2004).

Obr. č. 5 – leh na břiše (dostupné z: Šeclová, 2004)

Pneumatická dlaha se často používá na paretické končetiny (na horní i dolní) a je 

vhodná: k ovlivnění →akrálního edému

  ke zvýšení aferentace 

  k tlumení spasticky

Vojtova reflexní lokomoce slouží k výcviku posturálních reflexních 

mechanismů. Ovlivňuje vývoj abnormálního svalového tonu a má význam pro rozvoj 

stereognostických funkcí. Veškerá cvičení probíhá v antispastickém vzorci (Kolář, 

2012). K podpoře reflexních posturálních mechanismů využíváme i kloubní aproximaci, 

poklepávání, aktivní asistovaný pohyb, nácvik držení těla a také aktivní pohyby (Kolář,

2012).
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U hemiparetiků je typické abdominální dýchání a snížení klidových dechových objemů. 

Proto je zde důležitá respirační fyzioterapie – Vojtova metoda, která podpoří mimo jiné 

brániční dýchání (Kolář, 2012).

2) Subakutní stadium

Toto stadium je v období od jednoho týdne až do 2 měsíců od počátku. Zde 

dochází k největšímu vývoji reparačních procesů. V tomto období se ukazují počátky 

spasticity. Během rehabilitace se klade důraz na nácvik aktivní hybnosti a dochází 

k zahájení vertikalizace (Kalita, 2006).

Vertikalizace se skládá z několika po sobě jdoucích kroků. Prvním krokem je

posazování a udržení stability v sedu, při kterém se nesmí vyskytovat hrudní kyfóza. 

Vstávání ze židle, sedání ze stoje a přesun z lůžka na židli je dalším krokem 

ve vertikalizaci (Davidson, Waters, 2000).

Pokud je stav příznivý, může dojít až k relativní úpravě nálezu. Fyzioterapie 

se v tomto stadiu zaměřuje na nejmenší a izolovanější pohyby (končetiny se stále 

pohybují jako celek) a na vyhnutí se patologickým pohybovým vzorům (Kolář, 2012). 

Dále je zde cílem úprava tělesného schématu, aktivace schopnosti dynamické 

stabilizace trupu, obnovení proprioceptivního vnímání, harmonizace svalového tonu a 

minimalizace vzniku abnormálních pohybových vzorců (Toni a kol., 2002).

Na konci subakutního stadia by měl být pacient schopen provádět pohyby 

v akrálních částech nezávisle na poloze celé končetiny. Pro správný stereotyp chůze 

se v této fázi nacvičuje dorziflexe nohy vestoje a zlepšení stability postižené DK také 

vestoje – přenášení váhy těla ze strany na stranu. Na HK se nacvičuje pevný úchop 

nezávisle na poloze paže (Kolář, 2012).

Terapeutické jednotky jsou vedeny k inhibici pohybů vytvořených silnějšími 

spastickými antagonisty. Často používaná technika je proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace (dle Kabata), pohybová rehabilitace dle Brunnstromové, využití vzpěrných 

cvičení dle Brunkowové a dochází k rozšíření konceptu manželů Bobathových 

a reflexní lokomoce dle Vojty (Kalita, 2006).

3) Chronické stadium

V tomto stadiu jsou špatné posturální a pohybové stereotypy a návyky 

již zafixované. Při chůzi používá pacient postiženou DK jako rigidní oporu a více se 
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opírá zdravou horní končetinou o hůl. Postižená HK je přitažená k tělu, loket, zápěstí a 

ruka jsou ve flexi. Postižená DK je v extenčním držení s rekurvací kolenního kloubu, 

vázné dorzální flexe nohy a při chůzi je přítomná cirkumdukce. Spasticita se nejvíce 

vyskytuje při chůzi na HK i DK. Svalová dysbalance v ramenním pletenci má za 

následek subluxaci ramenního kloubu a je zde omezení kloubního rozsahu a bolestivost 

(Papoušek, 2010). U pacientů, kteří nemají správně vypracované pohyby 

na postežených končetinách se začíná s cvičením od začátku a vrací se do nižších poloh 

i přesto, že v chronickém stadiu zvládali chůzi dobře (Herrschaft, 1998).

Obr. č. 6 – Wernickeovo – Mannovo držení (dostupné z: Kolář, 2012)

Ergoterapii je upřednostňován v případě, když nelze dosáhnout inhibice spasticity. 

Zaměřuje se na zlepšení hybosti paretických končetin a nacvičuje se úchop, činnosti 

s kompenzačními pomůckami, běžné denní činnosti, osobní hygiena a připrava 

či konzumace stravy. Mezi kompenzační a rehabilitační pomůcky pro hemiparetiky 

patří vycházková hůl, francouzské berle, kozička, chodítko, mechanický vozík na 

ovládání (zdravou HK) a elektrický vozík s ovladačem na zdravé straně (Papoušk, 

2010).

3 ČÁST	SPECIÁLNÍ

3.1 Metodika	práce

Tato bakalářská práce vznikla na základě konání souvislé odborné praxe 

v Rehabilitační Klinice Malvazinky ve dnech 6.1. – 31.1. 2014 pod vedením 

fyzioterapeuta. Bakalářská práce byla schválena 27. 1. 2014 Etickou komisí UK FTVS 
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pod jednacím číslem 035/2014. Informovaný souhlas pacientky a žádost etické komise 

jsou součástí bakalářské práce jako přílohy I. a II.. Na základě těchto dvou schválení 

jsem začala s pacientkou spolupracovat. V průběhu tohoto měsíce jsem měla příležitost 

pracovat s pacientkou, která prodělala ischemickou cévní mozkovou příhodu. 

Speciální část této práce obsahuje celkem 9 terapií + vstupní a výstupní 

kineziologický rozbor. První setkání s pacientkou bylo dne 17. 1. 2014. a zároveň byl 

provedený vstupní kineziologický rozbor. Terapie skončily 31. 1. 2014 a v ten den byl 

proveden výstupní kineziologický rozbor. Délka jedné terapeutické jednotky byla 30 

minut.

K vstupnímu a výstupnímu kineziologickému rozboru bylo použito těchto 

pomůcek: krejčovský metr, dvě váhy, plastový goniometr, neurologické kladívko, 

sklenka teplé a studené vody

Vyšetřovací metody, které byly použity: anamnéza, aspekce, palpace, vyšetření 

dechu, vyšetření stoje, dynamické zkoušky páteře, vyšetření pánve, vyšetření chůze, 

antropomotorické vyšetření, goniometrické vyšetření dle Jandy, vyšetření zkrácených 

svalů a hypermobility dle Jandy, vyšetření hybných stereotypů dle Jandy, vyšetření 

reflexních změn dle Levita, vyšetření kloubní vůle

Neurologické vyšetření:

- vyšetření hlavových nervů

- vyšetření šlachookosticových reflexů

- vyšetřenení patologických jevů

- vyšetření taxe a diadochokinéze

- vyšetření napínacích manévrů

- vyšetření čítí

- meningeální jevy

- vyšetření úchopu dle Nováka

- vyšetření spasticity dle Ashwortha

- speciální testy

Terapeutické metody, které byly použity:

- techniky měkkých tkání dle Levita

- míčkování dle Jebavé

- mobilizace kloubů dle Levita a Rychlíkové

- respirační fyzioterapie dle Haladové
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- PIR a PIR s protažením dle Levita

- PNF dle Kabata

- senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové

- posilování pomocí analytických a kondičních metod dle Haladové

- cvičení s therabandy, overballem, gymballem

Cílem této práce bylo zpracování průběhu jednotlivých terapií a teoretických 

východisek pro danou diagnózu. Práce obsahuje část obecnou a speciální. V obecné 

části se nacházejí teoretické poznatky pro danou diagnozu (CMP) a v části speciální je 

zpracovaná kazuistika pacientky po CMP s průběhem terapii a krátkodobým 

a dlouhodobým fyzioterapeutickým plánem.

3.2 Anamnéza

Vyšetřovaná osoba: A.M.,žena

Ročník: 1943

Výška: 150 cm

Váha: 48 kg

BMI: 17,8-podváha

Diagnoza: I64 St. p. Icmp s levostrannou hemiparézou jako komplikace 

kardiochirurgického výkonu

Diferenciální diagnostika: Vzhledem k tomu, že pacientka prodělala iCMP 

s levostrannou hemiparézou můžeme předpokládat, že u pacientky bude porušena 

rovnováha, chůze, stoj, sed, svalová síla, šlachookosticové reflexy, povrchové i hluboké 

čití, úchopy. Dále můžou být přítomny patologické změny v měkkých tkáních převážně 

vlevo - hypertonus (na HKK i DKK – m.biceps brachii, mm.trapezius, m.triceps surae,

mm.adductores…), hypotonus (trupové svalstvo, hýžďové svalstvo), reflexní změny 

na kůži. Díky tomu, že se jedná o centrální lézi je velká pravděpodobnost poruchy řeči

(ve smyslu dysartie,afazie,percepce řeči,anomie…), zraku, n. facialis, poškození 

vestibulárního aparátu a mozečku (vertigo,porucha rovnováhy,nystagmus,ataxie).Je 

nutné zvážit veškerá onemocnění provázené náhle vzniklou bolestí hlavy (krční 

blokáda) a onemocnění provázené rozvojem meningeálního syndromu (meningitidy).
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Status praesens:

Subjektivní : pacientka se cítila velmi dobře, pouze si stěžovala na lehké bolesti 

trapézových svalů (horní část) bilaterálně

Objektivní : pacientka je orientovaná v čase a místě. Je velice komunikativní a ochotna 

spolupracovat. Nosí brýle na blízko a používá jednu FH.

OA předchorobí - Pacientka prodělala běžné dětské nemoci. Uvedla, že nikdy neměla 

žádné zlomeniny, operace ani vážnější úrazy, ale s postupem vyšetřování jsem zjistila, 

že prodělala operaci na levém palci pro halux valgus. Přesné datum si nepamatuje, 

ale myslí si, že operace byla před 10 lety. Dále jí byla v mládí vyříznuta tuková bulka 

nad spina scapulae vlevo, přesný datum si také nepamatuje.

OA nynější onemocnění - Dne 6.10.2013 byla pacientka přijata do Fakultní nemocnice 

Motol s diagnozou ICHS a endokarditidou mitrální chlopně s insuficiencí. 14.10.2013 

akutní respirační selhání - pacientka byla zaintubována. 15.10.2013 provedena náhrada 

mitrální chlopně bioprotesou. Postupné zlepšování stavu pacientky, ale následně byla 

diagnostikována ischemická CMP s levostrannou hemiparesou. 21.10.2013 byla 

provedena tracheostomie.

Dne 12.11.2013 byla pacientka přeložena na rehabilitační kliniku Malvazinky (dále jen 

,,RKM“ ) na oddělení NIP - následná intenzivní péče. Pacientka byla při vědomí, 

spolupracovala, na LHK akrální plegie a kořenově slabší, LDK kořenově i akrálně 

slabší. Přítomný levostranný neglect syndrom a středně těžká levostranná hemiparéza. 

Pacientka byla bez poruchy řeči. Dne 4.12.2013 byla přesunuta na oddělení následné 

rehabilitační péče ( dále jen ,,NRP“ ). Pacientka zvládala lehkou mobilitu na lůžku, 

ale sama se neposadí a je nesoběstačná. Zlepšená hybnost LHK, vpravo pohyb 

bez omezení, sed nestabilní a stoj ve vysokém chodítku s dopomocí. Po přesunu na 

NRP si pacientka stěžovala na bolesti pravého kyčelního kloubu, které během 14 dnů 

odezněly. Nyní 8.1.2014 je schopna samostatné vertikalizace do stoje a samoobsluhy 

kolem lůžka (pití, jídlo, oblečení na lůžku…). Chůzi zvládá s dopomocí fyzioterapeuta a 

jedné FH. Prsty na LHK má neustále flektované a addukované v MP i IP kloubech (bez 

spasticity), po upozornění prsty na léve ruce lehce natáhne a uvolní. Omezená jemná 

i hrubá motorika na LHK. Na levé horní i dolní končetině je lehká centrální paréza. 

Zhoršená koordinace a snížená kvalita selektivních pohybů na LHK. 13.1.2014 byla 

pacientce diagnostikována levostranná hemianopsie. Projevuje se tím, že pacientka není 
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schopna vnímat jevy, které jsou po její levé straně, myslí si, že něco drží v levé ruce, ale 

nic tam nemá. Většinou nepřečte část věty, která je vlevo - začne číst od poloviny řádku. 

Pacientka si stěžuje pouze na bolest dekubitu (2x2 cm), který má na sakru a na lehké 

brnění v celé LHK a v LDK.

RA: matka zemřela v 85 letech na zápal plic, otec zemřel na silnou cukrovku v 84 

letech, bratr je zdráv - 59 let, dcera je zdráva - 33 let, manžel zemřel v roce 2012 

na rakovinu plic

SA: Pacientka bydlí sama v Praze v panelovém bytě- 1. patro, k dispozici má výtah, 

který využívá. Při vstupu do hlavního vchodu musí překonat 5 schodů.

PA: 30 let pracovala jako kadeřnice a neměla žádné jiné zaměstnání.

SA: V mládí se věnovala mnoha sportům, ale pouze rekreačně- volejbal, házená, 

plavání…

ABUSUS: Od 18 let kouřila krabičku cigaret denně. Od října 2013 nekouří kvůli 

operaci a pobytu v nemocnic ( bez cigaret to zvládá poměrně dobře). Alkohol pouze 

příležitostně.

GA: V 16 letech první menstruace bez bolestí. 2 porody bez komplikací.

RHB: Pacientka nikdy žádnou rehabilitaci neměla. Až nyní na RKM.

FA: Anopyrin, Prestaurium, Sortis, Betaloc

AA: neguje
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3.3 Vstupní	kineziologický	rozbor

-proveden dne 14.1.2014, 8:30 hod.

1) Vyšetření aspekcí - pacientka byla vyšetřena pouze ve spodním prádle ve stoji. Stoj 

o úzké bazi a lehký úklon na postiženou levou stranu. Kvůli porušené rovnováze musela 

mít oporu o jednu FH a o postel. Jizva od fossa jugularis přes sternum a končí 

pod processus xiphoideus, další 3 malé jizvy (1cm) kaudálně a bilaterálně od processus 

xiphoideus. Jizva na PDK na mediální straně bérce- začátek 5cm pod mediálním 

kondylem tibie a končí 2cm nad mediálním hlezenním kloubem. Jizva na PDK je lehce 

zarudlá. Jizvy na hrudníku jsou bez zarudnutí. Celková hypotrofie na HKK i DKK 

bilaterálně i na trupu.

2) Vyšetření palpací - zvýšený tonus nacházíme na m. biceps brachii (LHK), m. triceps 

surae soleus a gastrocnemius (LDK), mm. peronei (LDK), m. trapezius horní část dx., 

mm. pectorales major bil., paravertebrální svalstvo od Th-L přechodu až po C-Th 

přechod a mezilopatkové svaly. Jizvy na hrudníku jsou palpačně dobře protažitelné jak 

kaudalním, kraniálním, mediálním a laterálním směrem, tak i protažení do vlny ,,C“ 

a „S“ je volné a není zde patologická bariéra. Jizva je volná, protažitelná, dobře zhojená, 

bez zarudnutí a bez zvýšené teploty kůže kolem jizev. Jizvy mají hypotrofický 

charakter. Jizva na PDK je zarudlá, snížená pohyblivost kraniálním a kaudálním 

směrem - bariera. Protažitelnost do vlny ,,C“ a ,,S“ lze provést. Jizva má také 

hypotrofický charakter a teplota kůže kolem jizvy není zvýšená.

3) Vyšetření dechu - bylo provedeno vleže na zádech. Pacientka dýchala klidně 

s převahou hrudního dýchání. Málo bylo zapojováno abdominální dýchání.

3.3.1 Vyšetření	stoje

Vyšetření na dvou vahách s dopomocí při stoji na váze (pacientka se mě lehce 

přidržovala LHK).

-hmotnost pacientky - 48 kg

-rozložení váhy není ve fyziologickém rozmezí. PDK -18 kg (37,5%), LDK - 30 kg 

(62,5%)

Zezadu pomocí olovnice: Stoj o jedné FH (PHK) a opora o postel.(LHK)

Vyšetření olovnící bylo provedeno pouze orientačně kvůli opoře o FH a o postel. 

Olovnice spuštěna ze středu occiputu. Kvůli laterálnímu posunu hlavy doleva a skolióze 
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páteře neprocházela olovnice středem páteře a intergluteálních rýh. Olovnice byla z levé 

strany 2 cm od hrudní páteře, v bederní oblasti se o 1 cm přiblížila k páteři. Na levé 

hýždi 1 cm od intergluteální rýhy a olovnice dopadla 15 cm od LDK a 25 cm od PDK.

-úzká stojná baze, váha převážně na LDK

-symetrické postavení pat - více je zatížen laterální okraj paty na LDK a mediální okraj 

paty na PDK, paty jsou kulaté 

-zevní rotace v hlezenních kloubech - PDK výraznější

-Achillovy šlachy na obou DKK symetrické a výrazné

-kontura lýtek - mediální okraje lehce vyklenuté, viditelná kontura m.triceps surae

- laterální okraje- ploché bez kontury svalového bříška

-podkolenní rýhy symetrické - sešikmené mediokaudálním směrem

-stehna - mediální okraje ploché, hypotrofické

- laterální okraje- lehký náznak svalového bříška a trofiky svalu

-pravá subgluteální rýha delší směrem laterálním, jinak výškově symetrické

-gluteální svalstvo na levé straně více oploštělé, hypotrofované, na pravé hýždi je 

viditelná vyšší trofika

-tajle nelze ohodnotit

-postavení boků - pravý bok se vychyluje více doprava ve frontální rovině, výškově jsou 

boky symetrické

-vyšetření pánve -kristy symetrické

    -SIPS- symetrické

-paravertebrální svalstvo - hypertonus od Th - Lp do C - Th přechodu bilaterálně

-skolióza ve frontální rovině dx od C - Th přechodu po Th - L přechod - konkávní, 

největší úhel zakřivení páteře je v Th-L přechodu

-mezilopatkové svalstvo - hypertonus bilaterálně

-lopatky - pravá lopatka výš než levá

-zevní rotace dolních úhlů bil. - pravděpodobně způsobeno kvůli opoře o FH 

a postel
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   -mediální okraj na levé lopatce lehce prominuje

   -pravá lopatka je o 1cm blíž k páteři mediálním okrajem než levá

-pravý ramenní kloub výš než levý

-výraznější m. trapezius horní č. vpravo, hypertonus m. trapezius dxt

-celá krční páteř směřuje lehce doleva - laterální posun ve frontální rovině

-hlava ukloněna a zrotována doleva

Zboku pomocí olovnice: Stoj o jedné FH (PHK) a opora o postel.(LHK) - pohled 

ze strany dx

Vyšetření olovnicí bylo provedeno pouze orientačně kvůli opoře o FH a o postel. 

Olovnice spuštěna ze zevního zvukovodu. Prochází za střední čárou ramenního kloubu, 

středem kyčelních kloubů, přibližně 1 cm před kolenními klouby a dopadá 2cm 

před pravý hlezenní kloub.

-prstce na LDK stále zatlačeny do podložky - kladívkovité prsty

-klenutí bérců je minimální

-kolena jsou v extenzi

-stehenní svalstvo - není vidět vyklenutí svalového bříška anteriorním ani posteriorním 

směrem - svaly jsou hypotrofované bil.

-na pravé hýždi viditelná vyšší trofika svalů než na lévé hýždi, obě hýždě normotonus

-pánev je ve fyziologickém postavení - mírná anteverze

-páteř oploštělá - není vidět lordotické ani kyfotické zakřivení páteře

-pravý ramenní kloub je v protrakci, levý ramenní kloub v neutrálním postavení

-hlava mírně v předsunu, v laterálním posunu a rotaci k levé straně

Zboku bez olovnice: Stoj o jedné FH (PHK) a opora o postel.(LHK)-pohled ze strany 

sin.

Vyšetření z levé strany bylo ztíženo tím, že se pacientka chtěla stále držet postele 

a proto jsem vyšetřila orientačně a bez olovnice.

-prstce výrazně zatlačeny do podložky - kladívkovité prstce

-zevní rotace v hlezenních kloubech
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-kolena v extenzi, levý kolenní kloub až v hyperetenzi

-více prominuje pravý hýžďový sval

-plochá záda bez zakřivení páteře

-nepatrná břišní prominence – olovnice se pouze lehce dotýká břišní stěny

-levý ramenní kloub ve středním postavení, pravý RK v protrakci

-hlava v předsunu, laterálním posuny a rotaci k levé straně

Zepředu pomocí olovnice: Stoj o jedné FH (PHK) a opora o postel.(LHK)

Olovnice spuštěna z processus xyphoideus. Břišní stěna lehce prominuje, olovnice 

prochází z levé strany kolem umbilicu a spadá blíže k LDK, PDK je o půl stopy vzadu.

-úzká stojná baze, PDK o půl stopy více vzadu

-zevní rotace v pravém hlezenním kloubu

-prstce na LDK flektované a výrazně opřeny do podložky - kladivkovité prstce

-příčná klenba oploštěna bilaterálně

-váha je převážně na LDK na laterální ploše levé paty a na mediální ploše pravé paty

-lýtka jsou symetrická, mediální strana lehce vyklenutá bil., laterální strana plochá bil., 

lýtkové svalstvo na obou DKK hypotrofické, na LDK zvýšený tonus m.triceps surae 

a m. peronei

-pravá patela lehce rotovaná kraniálním okrajem mediálně, výškově jsou obě symetrické

-mm. quadriceps hypotrofický bil., mediální i laterální strany stehen jsou ploché bil., 

symetrické

-SIAS - symetrické, fyziologická anteverze pánve

-umbilicus tažen lehce doprava, normotonus, lehká prominence břišní stěny

-hrudník - neutrální postavení

-HHK - nelze posoudit (opora pacientky), dominantní končetina je pravá

-sternum ve střední čáře, hypertonus mm. pectoralis major bil.

-pravá klavikula má laterální okraj výš než levá klavikula, nadklíčkové jamky jsou 

výraznější na pravé straně
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-pravé rameno výš než levé, pravý m. trapezius hypertonický, hlava je v laterálním 

posunu a rotaci k levé straně

-obličej symetrický

-hrudní typ dýchání

Modifikace stoje

 Stoj na špičkách - nezvládne kvůli špatné stabilitě

 Stoj na patách - nezvládne kvůli špatné stabilitě

 Stoj na jedné DK - nezvládne kvůli špatné stabilitě

 Rombergův stoj I.,II.,III. - nezvládne kvůli špatné stabilitě

 Modifikace dle Véleho - nezvládne kvůli špatné stabilitě

3.3.2 Dynamické	zkoušky	páteře	(modifikace)

Kvůli špatné stabilitě, byla pacientka při pohybu vždy přidržována, nebo byl pohyb 

prováděn v sedu (flexe páteře).

 Flexe páteře : pacientka sedí na lůžku, DKK opřeny ploskou o zem a HKK volně 

podél těla položeny na lehátku - páteř se plynule rozvíjí až do Cp.

 Extenze páteře : Nebyla provedena, protože se pacientka bála, že upadne

 Lateroflexe páteře : Úklon na pravou stranu byl ve fyziologickém rozmezí, páteř 

se v Th-L přechodu ,,zalomila“ a dále se rozvíjela plynule. Úklon na levou stranu 

byl o 3cm menší, než na stranu pravou. Páteř se také v Th-L přechodu ,,zalomila“ 

a nebyl zde viděn plynulý laterální rozvoj páteře.

 Flexe krční páteře : Pacientka byla vyšetřena ve stoji. Cp nebyla obloukovitě 

rozvíjena, pohyb vycházel z C-Th přechodu. Brada od fossa jugularis byla vzdálena 

2 cm.

3.3.3 Vyšetření	pánve

-kristy - symetrické

-SIPS - symetrické

-SIAS - symetrické

Příznak trnu - Spine sign: Bez patologického nálezu.
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Předbíhání spin (modifikace): Pacientka seděla na lůžku a DKK měla spuštěny dolů, 

plosky se dotýkaly o zem. HKK měla volně podél těla na lehátku. V této poloze 

provedla flexi celé páteře. Bez patologického nálezu.

Michaelisova routa: Bez patologického nálezu.

Trendelenburgova zkouška: Nelze vyšetřit kvůli špatné stabilitě pacientky. Nedokáže 

stát na jedné DK.

3.3.4 Vyšetření	chůze

-chůze s jednou FH a s dopomocí fyzioterapeuta

-chůze je nejistá, pomalá a poměrně široká baze

-pravé chodidlo ,,napadá“ na podložku celou ploskou, levé chodidlo - nášlap přes patu 

a následuje správný odval chodidla až po prsty

-kroky jsou krátké, PDK provádí delší krok

-peroneální typ chůze dle Jandy

-strnulá chůze - bez pohybu pánve a trupu

-pravý ramenní kloub v elevaci a protrakci

Modifikace chůze nebyla kvůli špatné stabilitě vyšetřena.

3.3.5 Antropometriké	vyšetření

HKK PHK LHK

Acromion-daktylion 71cm 70cm

Caput humeri-epi.lateralis 27cm 27cm

epi.medialis-pro.sty.radii 24cm 23cm

Spojnice proc.styl.-daktylion 16cm 16cm

Tab. č. 4 - Antropometrické údaje na HKK- délkové rozměry [cm]

HKK PHH LHK

m. biceps brachii-relaxovaný 23cm 23cm
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m. biceps brachii-kontrakce 24cm 23cm

Předloktí 22cm 22cm

Rukavičkářská míra 18cm 18cm

Tab. č. 5- Antropometrické údaje na HKK- obvodové délky [cm]

DKK PDK LDK

Funkční délka 84cm 82cm

Anatomická délka 76cm 76cm

Trochanter major-ep.lateralis 43cm 42cm

Hlavička fibuly-mal.lateralis 34cm 34cm

Pata-daktylion 23cm 22cm

Tab. č. 6- Antropometrické údaje na DKK- délkové rozměry [cm]

DKK PDK LDK

15 cm nad patelou 32cm 33cm

Přes patelu 34cm 34cm

Lýtko- relaxované 29cm 28cm

Hlezenní kloub 23cm 23cm

Obuvnická míra 20cm 20cm

Tab. č. 7- Antropometrické údaje na DKK- obvodové rozměry [cm]

Obvod hrudníku – 86 cm

- Nádech: 90 cm - průměr 3 nádechů

- Výdech: 84 cm - průměr 3 výdechů

Biakromiální rozměr - 90 cm

Obvod pasu (bikristální rozměr) - 86 cm

Obvod boků (bitrochanterický rozměr) - 87 cm
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3.3.6 Goniometrické	vyšetření	dle	Jandy

Pohyby byly vyšetřeny pasivně (asistence fyzioterapeuta). Pacientka byla vyšetřena 

pouze ve spodním prádle vleže na zádech i na břiše kovovým i prstovým goniometrem.

Pasivní pohyby HKK:

Ramenní kloub PHK LHK

S 40-0-180 S 30-0-120

F 180-0-0 F 0-0-180

T 40-0-110 T 30-0-100

R 90-0-90 R 80-0-90

Loketní kloub S 0-0-140 S 0-0-130

Předloktí R 80-0-90 R 80-0-90

Zápěstí S 90-0-80 S 80-0-70

F 10-0-30 F 10-0-20

Metakarpofalangové kl. S 5-0-90 S 5-0-90

F 20-0-15 F 15-0-15

Interfalangové kl. 1 S 0-0-90 S 0-0-90

Interfalangové kl. 2 S 0-0-80 S 0-0-80

Karpometakarpový kl. S 20-0-50 S 15-0-50

F 60-0-40 F 50-0-40

Metakarpofalangeální kl. S 0-0-80 S0-0-70

Interfalangeální kl. palce S 5-0-90 S 5-0-90

Opozice- palec a malík svede bez problému rozsahově svede (snížená 

jemná motorika)

Tab. č. 8- Měření kloubního rozsahu na HKK- pasivně
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Pasivní pohyby DKK:

Kyčelní kloub PDK LDK

S 30-0-70 S 20-0-80

F 40-0-20 F 40-0-15

R 20-0-40 R 20-0-40

Kolenní kloub S 0-0-130 S 0-0-120

Hlezenní kloub S 30-0-40 S 30-0-30

R 20-0-35 R 20-30

Metatarzofalangeální kl. S 20-0-40 S 20-0-35

Interfalangeální kl.palce S 0-0-80 S 0-0-80

Tab. č. 9- Měření kloubního rozsahu na DKK- pasivně

3.3.7 Vyšetření	zkrácených	svalů	dle	Jandy

Pacientka byla vyšetřena ve spodním prádle vleže na zádech i na břiše.

 M. triceps surae – soleus - PDK st.0, LDK st.0

 gastrocnemius PDK st. 0, LDK st. 0

 Flexory kolenního kloubu - PDK st. 2, LDK st. 2

 Fexory kyčelního kloubu - m. rectus femoris PDK st. 1, LDK st. 1

-m. iliopsoas PDK st. 2, LDK st. 2

-m. tensor fasciae latae PDK st.1, LDK st. 2

 Adduktory dvoukloubové - PDK st. 0, LDK st. 0

       jednokloubové - PDK st. 0, LDK st. 0

 M. piriformis - PDK st. 1, LDK st. 0

 Paravetrebrální svaly - st. 2 - kolmá vzdálenost čela od stehen byla 28 cm

 M. pectoralis major - PHK st. 2, LHK st. 1

 M. pectorlis minor - PHK st. 2, LHK st.1

 M. trapezius - pravá strana st. 2, levá strana st.1



48

 M. levator scapulae - pravá strana st. 2, levá strana st. 2

 M. sternocleidomastoideus - pravá strana st. 2, levá strana st. 1¨

3.3.8 Vyšetření	hypermobility	dle	Jandy

PRAVÁ LEVÁ

Zkouška šály Není Není

Zkouška zapažených paží Není Není

Zkouška založených paží Není Není

Zkouška rotace hlavy Není Není

Zkouška sepjatých rukou

Není hypermobilitaZkouška sepjatých prstů

Zkouška extendovaných 

loktů Není hypermobilita

Tab. č. 10- Vyšetření hypermobility

Vyšetření úklonu, záklonu a posazení na paty pacientka nechtěla testovat.

3.3.9 Vyšetření	hybných	stereotypů	dle	Jandy

1) Extenze v kyčelním kloubu- PDK- vzpřimovače bederní oblasti kontralaterálně

- vzpřimovače bederní oblasti ipsilaterálně

- hamstringy vpravo

- gluteální svalstvo vpravo

- vzpřimovače hrudní páteře bil.

- aktivita ramenních pletenců bil.

-LDK- vzpřimovače bederní oblasti bil.

- hamstringy vlevo

- vzpřimovače hrudní páteře bil.

- zvýšená aktivita ramenních pletenců bil.
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    2) Abdukce v kyčelním kloubu PDK - quadrátový mechanismus, kdy se snaží 

pacientka udělat abdukci v kyčelním kloubu za největší dopomoci m. quadratus 

lumborum

LDK - quadrátový mechanismus, kdy se snaží 

pacientka udělat abdukci v kyčelním kloubu za největší dopomoci m.quadratus 

lumborum

3) Flexe trupu - Pacientka měla velké problémy flektovat trup s extendovanými 

DKK, a proto jsem flexi trupu s plantarní flexí chodidel (proti odporu) 

ani netestovala. Flexi začínala prvotním švihem a poté se zvedala velice 

vzpřímeně a ne obloukovitou flexí.

4) Klik - pacientka nezvládne klik ani v dámském provedení.

5) Flexe šíje – Provádí flexi s prvotním předsunem brady a bradu nedá až k fossa 

jugularis ale přibližně 2 cm od ní.

6) Abdukce v ramenním kloubu - PHK první aktivita m.deltoideus, je zde viditelný 

úklon trupu doleva

-LHK abdukci v ramenním kloubu provádí 

převážně pomocí elevace RK a úklonem trupu 

doprava

3.3.10 Vyšetření	reflexních	změn	dle	Lewita

1) Kůže - Screening vyšetření - nebyly nalezeny žádné patologické nálezy

- Dermografická zkouška (provedena 2 cm podél celé páteře bilaterálně od C-Th 

přechodu až po L-S přechod ) – patologický nález je viditelný v mezilopatkové 

oblasti bil .- hypertonus (červené rozlití kolem provedené ,,rýhy“)

- Protažitelnost kůže – kůži nelze protáhnout v mezilopatkové oblasti (výrazný 

hypertonus mezilopatkových svalů a paravertebrálních svalů)

2) Podkoží – Kyblerova řasa nelze nabrat v celé hrudí oblasti, převážně kolem páteře 

bil.

3) Fascie 

- Lumbodorzální –kaudálním směrem je fyziologická bariéra bil.

- Kraniálním směrem je bariéra patologická bil.
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- Krční fascie- pravá strana nalezena patologická bariéra

-levá strana nalezena patologická bariéra

 Hrudní fascie- fyziologická bariéra bil.

3.3.11 Vyšetření	kloubní	vůle

HKK PHK LHK

Hlavička radia Fyzioloická bariéra Fyziologická bariéra

Ramenní kloub Fyzioloická bariéra všemi 

směry

Patologická bariéra ventr. a 

dorz. směrem

Radio-karpalní kloub Fyziologická bariéra Patologická bariéra 

směrem dorzálním

Karpo-metakarpalní kl. Fyziologická bariéra Patologická bariéra 

směrem dorzálním 

Metakarpo-falangeální kl. Patologická bariéra 

ventrálním směrem

Patologická bariéra ventrál. 

i dor. směrem

IP 1,2 klouby Patologická bariéra do 

rotace

Patologická bariéra do 

rotace a dorzál.směrem

IP kloub palce Patologická bariéra 

dorzálním i ventr. směrem

Patologická bariéra 

dorzálním i ventr. Směrem

Tab. č. 11- Vyšetření kloubní vůle na HKK

DKK PDK LDK

Patela Fyziologická bar. všemi 

směry

Fyziologická bar. všemi 

směry

Hlavička fibuly Fyziologická bar. všemi 

směry

Patologická bariéra 

ventrálním směrem

Talokrurální kloub Fyziologická bar. všemi 

směry

Fyziologická bar. všemi 

směry

Lisfrankův kloub Patologická bariéra 

ventrálním směrem

Patologická bariéra ventr. I 

dorzál.směrem
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Metatarsy Fyziologická bar. všemi 

směry

Fyziologická bar. všemi 

směry

IP 1,2 Fyziologická bar. všemi 

směry

Patologická bariéra ventr. I 

dorzál.směrem

IP kloub palce Patologická bariéra 

dorzálním směrem

Patologická bariéra ventr. I 

dorzál.směrem

Tab.č. 12- Vyšetření kloubní vůle na DKK

Vyšetření kloubní vůle - páteř

1) Krční páteř - AO skloubení - fyziologická bariéra všemi směry

2) C-Th přechod - laterální, dorzální posun a rotace omezena na pravou stranu

3) Hrudní páteř- vyšetření do segmentu ve směru anteflexe a retroflexe - fyziologická 

bariéra bil

-vyšetření do segmentu ve směru lateroflexe - patologická bariera bil.

4) Bederní páteř - vyšetření do segmentu ve směru lateroflexe, anteflexe a retroflexe-

fyziologická bariéra bil.

- vyšetření do rotace- patologická bariéra dx.

5) SI skloubení - křížový hmat dle Stodarda-fyziologická kloubní bariéra bil.

6) Aakromioklavikularní kloub - kraniokudální posun na PHK - fyziologická bariéra

- kraniokaudální posun na LHK - patologická bariéra

7) sternoklavikulární kloub - ventrodorzální posun patologická bariéra bil.

- kraniokaudální posun patologická bariéra bil.

3.3.12 Neurologické	vyšetření

Vyšetření hlavových nervů

1) N. olfactorius I. - pacientka dokáže rozpoznat vůni kávy a cítí chuť jídla

2) N. opticus II. - pacientka má problémy se čtením textu. Text začne většinou číst 

od půlky řádku. Rozsah zorného pole má také omezený na levou stranu. Pokud 

ukazuji pacientce počet prstů (5) a začínám na její pravé straně, tak odpovídá 

správně. Pokud přejdu přes střední čáru a pokračuji doleva, tak pacientka postupně 
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odpovídá vždy o jeden prst méně, i když stále ukazuji číslo 5. Byla ji 

diagnostikována hemianopsie.

3) N. oculomotorius III., n. trochlearis VI., n. abducens VI. - oční štěrbiny byly 

přiměřeně široké. Bulby byly uloženy ve středním postavení. Pohyby očních bulbů 

do krajních poloh (horizontálně, vertikálně, diagonálně) nebyly omezeny žádným 

směrem.Obě zornice byly izokorické.

4) N. trigeminus V. - čití na obličeji nebylo postiženo ani v jedné části ze tří větví. 

Pacientka je schopna otevřít ústa (dolní čelist) proti odporu. Maseterový reflex-

negativní.

5) N. facialis VII. - při pozorování pacientky při hovoru nebyla nalezena žádná 

asymetrie obličejového svalstva. Při aktivní hybnosti horní (vrásky na čele, sevření 

víček…) a dolní větve (nafouknutí tváře, špulení rtů, vycenení zubů…) nebyl

přítomen žádný patologický nález – symetrie obličejového svalstva bilaterálně. 

Reflex labiální byl u pacientky pozitivní.

6) N. vestibulocochlearis VIII. - nepociťuje na sobě, že by měla problémy se sluchem, 

slyší dobře. Rovnováha je viditelně narušena- problémy se stojem nebo chůzí 

bez opory či doprovodu. Pacientka stále lehce padá na levou stranu. Hautantův 

příznak- negativní. Unterbergerova zkouška- negativní.

7) N. glossopharingeus IX.,n.vagus,n X..accesorius XI. - poruchy výslovnosti 

ani poruchy polykání nebyly přítomny. Elevace ramen a rotace hlavy proti mírnému 

odporu bez patologického nálezu.

8) N. hypoglussus XII. - jazyk je ve středním postavení a plazí také středem.

Šlachookosticové reflexy (bez provokačních manévrů)

HKK PHK LHK

Bicipitipální (C5-6) Hyporeflexie Normoreflexie

Tricipitální (C7) Areflexie Normoreflexie

Radiopronační (C6) Hyporeflexie Normoreflexie

Flexorový reflex (C8) Hyporeflexie Normoreflexie

Tab. č. 13- Hodnocení šlachookosticových reflexů na HKK
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DKK PDK LDK

Patelární (L2-L4) Normoreflexie Normoreflexie

Achillovy šlachy (L5-S2) Areflexie Hyporeflexie

Medioplantární (L5-S2) Areflexie areflexie

Tab. č. 14- Hodnocení šlachookosticových reflexů na DKK

Břišní reflexy:

Epigastrický - areflexie

Mezogastrický - areflexie

Hipogastrický - areflexie

Vyšetření patologických jevů

1) Zánikové jevy

HKK: Mingazzini – pozitivní na LHK

Hautantův- pozitivní na LHK

Rusecký- negativní

Dufour- negativní

Barré- pozitivní na LHK

DKK: Mingazzini- pozitivní na LDK

Barré- pozitivní na LDK

2) Iritační jevy

HKK: Hoffmannův příznak- negativní na obou HKK

Justerův příznak- negativní na obou HKK

DKK: Babinski- pozitivní na LDK

Sicardův příznak- pozitivní

Chadock- negativní na obou DKK

Oppenheim- negativní na obou DKK
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Vítkův příznak- pozitivní na LDK

Vyšetření taxe a diadochokinéze

Taxe na HKK - pacientka se snaží při zavřených očí dotknout svým ukazováčkem 

z předpažení svého nosu. Na PHK pohyb zvládne bez problému. Na LHK je pohyb 

nekoordinovaný a rozkolísaný (ataxie). Pacientka se nezvládla dotknout levým 

ukazovákem svého nosu.

Taxe na DKK - pacientka se snaží při zavřených očí patou jedné DK sjet od kolene 

dolu po tibii. Pokud pohyb vykonává PDK, tak to pacientka zvládne bez problému. 

Na LDK je pohyb nekoordinovaný a rozkolísaný - nezvládla sjet levou patou po pravé 

tibii.

Diadochokinéze na HKK- pacientka měla při pohybu na PHK zachovanou koordinaci 

a pohybovou exkurzi, ale na LHK byla pohybová exkurze menší → 

hypodiadochokinéza.

Vyšetření napínacího manévru

Laségueův manévr - u pacientky byl napínací manévr negativní bilaterálně

Vyšetření čití

Povrchové čití na→HKK

1) taktilní – PHK bez patologického nálezu ve všech segmentech

-LHK - pacientka můj dotek cítí méně na dorzální straně paže a na dorzu ruky 

dermatom C7

2) algické – PHK bez patologického nálezu

LHK- opět snížené čití na dorzální straně paže a dorzu ruky

3)termické - PHK bez patologického nálezu

LHK - nerozezná teplou sklenku v dlani

→DKK-

1) taktilní – PDK bez patologického nálezu

- LDK - ventrální, dorzální, laterální i mediální část stehna je bez patologického nálezu. 

Z ventrální strany bérce je snížené čití. Na dorzální ploše nohy pacientka můj dotek 

necítí. Planta má čití zachované.
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2)algické – PDK bez patologického nálezu

-LDK- bolest necítí pouze z ventrální strany bérce

3) termické-PDK bez patologického nálezu

LDK- nerozezná teplou sklenku po přiložení na bérec 

Hluboké čití na→HKK

1)polohocit- PHK-bez patologického nálezu

- LHK- rozpozná polohu prvních tří prstů, prsteníček a malíček nepozná

2) pohybocit-PHK- bez patologického nálezu

-LHK- opět rozpozná pohyb pouze prvních tří prstů

→ DKK

1)polohocit- PDK- bez patologického nálezu

-LDK- nerozezná polohu na prstech

2)pohybocit-PDK- bez patologického nálezu

-LDK- nerozezná pohyby na prstech

Stereognozie

PHK bez patologického nálezu. LHK rozpozná míček s ,,bodlinami“, ale lžičku nebo 

menší předmět již nerozezná. Při vyšetření pacientka seděla na lůžku se spuštěnými 

DKK a měla zavřené oči.

Meningeální jevy

 Příznak opozice šíje- bez patologického nálezu

 Brudzinskiho fenomén- bez patologického nálezu

Vyšetření úchopů dle Nováka

1) Jemný,precizní úchop

 Štipec - PHK zvládne, LHK nezvládne

 Špetka - PHK zvládne, LHK nezvládne

 Laterální úchop - PHK zvládne, LHK relativně zvládne
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2) Silový úchop

 Kulový úchop - PHK zvládne, LHK-zvládne

 Háček - PHK zvládne, LHK- zvládne

 Válcový úchop - PHK zvládne, LHK zvládne

Vyšetření spasticity dle Ashwortha

U pacientky nebyla přítomna žádná spasticita, a proto byla ohodnocena č. 1 - žádný 

vzestup svalového tonu.

Speciální testy

1) Barthel index- hodnocení osobní ADL

 jídlo, pití - samostatně 10b.

 oblékání - samostatně 10b.

 koupání - samostatně nebo s dopomocí 5b.

 osobní hygiena - samostatně nebo s dopomocí 5b

 kontinence moči - plně kontinentní 10b

 kontinence stolice - plně kontinentbí 10b.

 použití WC - s pomocí 5b.

 přesun lůžko židle - samostatně 15b.

 chůze po rovině nad 50m - s pomocí 10b.

 chůze po schodech - s pomocí 5b.

Hodnocení: 61 - 95 bodů - závislost lehčího stupně

2) FIM (Functional Independence measure) – Funkční míra nezávislosti

Na rozdíl od Barthel indexu obsahuje i kognitivní a psycho-sociální položky. Sedm 

základních úrovní stanovuje míru závislosti a požadovanou pomoc druhé osoby.

 fyzické funkce v oblasti osobní péče (sebesycení, péče o vzhled, koupání, oblékání)

- 19 bodů

 kontrola svěračů (močení, defekace, inkontinence) - 36 bodů
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 přesuny (postel, vozík, toaleta) - 19 bodů

 lokomoce (chůze, jízda na invalidním vozíku, schody) - 8 bodů

 schopnost porozumět, vyjadřovat se, řešit problémy, sociální interakce a paměť- 17 

bodů

Nezávislý pacient je ohodnocen nejvyšším počtem bodů →7 b. Maximální skore je 

126 bodů. Pacientka získala 99 bodů.

3) Berg Balance Scale (Bergova balanční škála)

Hodnotí rovnováhu podle úkolů vyžadující zapojení různých složek posturální 

kontroly. Obsahuje 14 úkolů odlišné obtížnosti: stoj, stoj spojný, stoj se zavřenýma 

očima, tandemový, na jedné dolní končetině, sed bez opory, vstávání a sedání, 

přesuny, otáčení, dosahování dopředu za nataženou paží, zvedání předmětů 

ze země. Každá činnost je ohodnocena 0-4 body, kdy 0 značí nejnižší funkční 

úroveň.

Maximální počet bodů- 56

Vysoké riziko pádů- 20 b.

Střední riziko pádů- do 40b.

Nízké riziko pádů- nad 40b.

Pacientka dosáhla 33 bodů – střední riziko pádů.

3.3.13 Závěr	vyšetření

U pacientky je přítomná levostranná centrální paréza. Projevuje se lehkým 

brněním v LHK i LDK. Dále je snížené čití, převážně akrálně na postižených 

končetinách a porušená jemná motorika na LHK. 

Stoj zvládá pouze s oporou o jednu FH. Lehce porušená rovnováha - napadá 

na levou stranu. Kloubní rozsahy nejsou u pacientky výrazně omezené. 

Zvýšené svalové napětí je v m. biceps brachii (LHK), m. triceps surae soleus 

a gastrocnemius (LDK), mm. peronei (LDK), m. trapezius horní část dx., mm.

pectorales major bil., paravertebrální svalstvo od Th - L přechodu až po C - Th přechod 

a mezilopatkové svaly. 
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U pacientky jsou zkrácené flexory kyčelního kloubu bil., flexory kolenního 

kloubu bil., paravertebrální svaly, m. pectorales major et minor bil., mm. trapezius horní

část bil., m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus bil. 

Hypermobilita nebyla ani v jedné zkoušce prokázána. Při vyšetření fascií byla 

nalezena patologická bariera u lumbodorzální fascie směrem kraniálním bil., dále 

patologická bariera u krční fascie bil. 

U testování hybných stereotypů měla problém s provedením flexe trupu a klik 

neudělala ani v modifikované poloze pro slabost svalů na HKK a trupu. 

U vyšetření kloubní vůle byly nalezeny patologické bariery převážně v akrální 

oblasti LHK i LDK, ale také v hrudní páteři ve směru lateroflexe. V C - Th přechodu je 

kloubní blokáda do rotace, lateroflexe a dorzální posun dxt.

Pomocí neurologického vyšetření bylo zjištěno, že má problémy se zrakem a to 

v takové míře, že pacientce chybí celé levé zorné pole - levostranná hemianopsie. Pohyb 

bulbů symetrický do krajních poloh, bez nystagmu, zornice izokorické. Se sluchem 

problémy nemá žádné, pouze porucha rovnováhy. Mezi pozitivní patologické jevy 

u pacientky patří Mingazzini na LHK i LDK, Hautantova zkouška na LHK, Barré 

na LHK i LDK Babinski, Sicardův a Vítkův test na LDK.

Porušená funkce mozečku se prokázala při vyšetření taxe a diadochokinezé, kdy 

si pacientka nezvládla sáhnout levým ukazováčkem na špičku nosu a sjet LDK 

po pravém bérci od kolena dolů.

Při vyšetření reflexů jsme zjistili, že pacientka reaguje poměrně málo-

hyporeflexie, arelexie. Břišní reflexy - hypogastrický, mezogastrický a epigastrický → 

areflexie.

Čití má postiženo jak povrchové, tak i hluboké na LHK i LDK. Dotek cítí méně 

na dorzální straně levé paže a na dorzu levé ruky. V této oblasti je hypestezie 

i na algický podnět. V dlani má hypestezii na termické podněty. Hluboké čití je 

postiženo u levého malíčku a prsteníčku. Polohu a pohyb prvních tří prstů na LHK bez 

problému rozpozná. Na LDK je taktilní hypestezie na ventrální straně bérce a na dorzu 

nohy. Na stehně a plantě LDK taktilní podnět pacientka cítí, v této oblasti je také 

hypestezie na algické a termické podněty. Hluboké čití je opět porušeno na LDK. 

Pacientka nerozezná jak polohu prstů, tak ani jejich pohyb. Stereognozie je porušena na 

LHK pokud dáme pacientce menší a drobnější předmět.
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Úchopy na PHK bez patologického nálezu. Na LHK pacientka nezvládne jemné, 

precizní úchopy - špetka, štipec, laterální úchop.

Test dle Ashvortha neprokázal žádnou spasticitu.

Pomocí speciálních testů jsme zjistili, že pacientka má lehkou závislost na okolí 

(podpora, dopomoc…) a hrozí u ní střední riziko pádu.

3.4 Krátkodobý	a	dlouhodobý	fyzioterapeutický	plán

 Krátkodobý plán

- zlepšení rovnováhy

- nácvik chůze + chůze do schodů

- zvýšení svalové síly

- zlepšení jemné motoriky

- odstranění reflexních změn (mezilopatková oblast)

 Dlouhodobý plán

- zajistit co nejlepší soběstačnost

- zdokonalování hrubé i jemné motoriky na LHK

- zlepšení svalové vytrvalosti (kondiční cvičení)

- korekce zraku (levé oko)

- protahování zkrácených svalů

- úprava postavení Cp a hlavy – laterální posun, rotace, úklon

3.4.1 Fyzioterapeutický	plán

- TMT dle Lewita, SMS, aktivní a pasivní pohyby, proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace (PNF) dle Kabata, mobilizační techniky dle Lewita, 

nácvik sedu, stoje, chůze + chůze do schodů, nácvik jemné a hrubé motoriky



60

3.5 Průběh	terapie

PROVEDENÍ:

1. terapie - 17.1.2014

Vstupní kineziologický rozbor

Status praesens 

 subjektivní: pacientka se cítí dobře 

 objektivní: pacientka je připravena na první terapeutickou jednotku

2. terapie - 20.1.2014

Status praesens 

 subjektivní: pacientka se cítí dobře a těší se na cvičení

 objektivní: pacientka je připravena na RHB po iCMP

Cíl dnešní terapeutické jednotky : péče o jizvy, protažení zkrácených svalů, uvolnění 

Cp

Návrh terapie : TMT, PIR s protažením

Provedení :

- manuální uvolňování a protahování jizev všemi směry – kraniálním, kaudálním 

směrem a protažení do vlny ,,C“ a ,,S“ (jizvy na hrudníku i na PDK). Jizvy na hrudníku 

byly po protažení volné a pohyblivé, na PDK se nepodařilo jizvu zcela uvolnit 

a protáhnout, převážně kaudálním a kraniálním směrem. 

- PIR s protažením na mm. pectorales major et minor bil., mm. trapezius bil. (horní 

část), mm. levator scapulae bil.. Technika PIR s protažením byla prováděná dle Lewita. 

Po protažení těchto svalů došlo k jejich uvolnění, převážně m. trapezius vpravo.

- uvolňování krční oblasti bil. - krční fascie směrem kranio - kaudálním (ždímavý 

pohyb) a pomocí rotační techniky vsedě na lůžku dle Lewita. Po protažení krční fascie 

došlo k její uvolnění převážně pomocí rotační techniky.

- trakce Cp - vleže na zádech dle Lewita

Autoterapie : Protahování mm. trapezius a mm. levatores scapulae dle Rychlíkové, 2x-

3x denně na každou stranu 3x.
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Výsledek : pacientka cítí úlevu Cp po provedené trakci a po protažení m. trapezius 

vpravo cítí lehký tah, jinak je bez jiných obtíží a bolestí

3. terapie - 21.1.2014

Status praesens 

 subjektivní: pacientka cítí uvolnění hlavně v krční oblasti po protažení mm.

trapezius a krční fascie.

 objektivní: v rámci kontrolního vyšetření byla nalezena na PDK patologická 

bariéra u protažení jizvy kraniálním a kaudálním směrem, stále zkrácené mm.

pectorales maior et minor bil, mm. trapezius bil. a mm. levator scapulae vlevo

Cíl dnešní terapeutické jednotky : péče o jizvy, dosáhnout fyziologické bariéry 

u lumbodorzální fascie směrem kraniálním bil., posílení a aktivace svalů na LHK i na 

LDK, prodýchání a uvolnění břišní a hrudní oblasti

Návrh terapie : TMT, proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata ( dále jen 

PNF), respirační fyzioterapie

Provedení :

- manuální uvolňování a protahování jizvy na PDK všemi směry – kraniálním, 

kaudálním směrem a protažení do vlny ,,C“ a ,,S“ . Jizva se uvolnila kraniálním 

směrem, ale kaudálně je stále tuhá bariéra.

- protažení lumbodorzální fascie s výdechem kraniálním směrem bilaterálně dle Lewita

Po protažení došlo k uvolnění lumbodorzální fascie kraniálním směrem bil.

- nejprve ,,seznámení“ a vysvětlení metody PNF a nácvik v základních flekčních 

a extenčních diagonálch na HKK i DKK dle Kabata

- lokalizované dýchání : pacientka leží na zádech a její dlaně, či dlaně fyzioterapeuta 

jsou přiloženy laterálně na dolní žeberní oblouky i na laterální břišní svaly a pacientka 

se snaží svým nádechem odtlačit dlaně lehce do stran a – abdominální typ dýchání

pacientka leží na zádech a její dlaně, či dlaně 

fyzioterapeuta jsou přiloženy na hrudníku mediálně a pacientka se snaží svým 

nádechem odtlačit dlaně lehce nahoru a břicho by mělo být stále klidné – hrudní typ 

dýchání
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Autoterapie: Pacientka je na lůžku - protahování jizvy na PDK, lokalizovaný 

abdominální typ dýchání

Výsledek: pacientka necítí žádnou výraznou změnu po dnešní terapeutické jednotce

4. terapie 22.1.2014

Status praesens 

 subjektivní: pacientka je po dnešní noci nevyspalá 

 objektivní: v rámci kontrolního vyšetření byla nalezena na PDK stále tuhá 

bariéra u protažení jizvy kaudálním směrem 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: péče o jizvu, protažení zkrácených svalů na HKK i 

DKK, korigovaný sed

Návrh terapie: TMT, PIR s protažením, instrukce o korigovaném sedu

Provedení:

- manuální uvolňování a protahování jizvy na PDK všemi směry – kraniálním, 

kaudálním směrem a protažení do vlny ,,C“ a ,,S“ 

Po TMT na jizvu na PDK došlo k uvolnění všemi směry.

- PIR s protažením na mm. pectorales major et minor bil., mm. trapezius bil. ( horní 

část), mm. levator scapulae bil., flexory kolenního a kyčelního kloubu dle Lewita

Po protažení zkrácených svalů je výrazné uvolnění flexorů kolenního kloubu.

-instrukce o korigovaném sedu – u pacientky se zaměřit hlavně na postavení chodidel, 

kolenních a ramenních kloubů a na rovné a vzpřímené postavení trupu a hlavy, HKK 

volně položeny na lůžku.

Zvládla korigovaný sed, největší potíže měla však s udržením hlavy ve středním 

postavení.

Autoterapie: Korigovaný sed, se zaměřením na postavení trupu a hlavy. HKK volně na 

lůžku, DKK opřeny o pevnou podložku (zem) a pacientka se snaží korigovat trup 

a hlavu ve správném postavení.

Výsledek: pacientka cítí tah v oblasti hamstringů bil. a v mm. pectorales maior bil.
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5. terapie- 23.1.2014

Status praesens 

 subjektivní: pacientka pociťuje tah na hamstringu vpravo

 objektivní: v rámci kontrolního vyšetření bylo nalezeno zkrácení v mm.

trapezius bil., v mm. pectorales bil. a ve flexorech kyčelního kloubu bil.

Cíl dnešní terapeutické jednotky: posílení a aktivace svalů na LHK i na LDK, 

odstranění kloubních blokád

Návrh terapie: proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (PNF) pomocí –

posilovací techniky, mobilizace drobných kloubů ruky i nohy, fibuly a C-Th přechodu 

Provedení:

Všechny mobilizace byly provedeny dle Rychlíkové a Lewita

- LHK - mobilizace všech IP kloubů, metakarpo - falangeálních kloubů, 

radiokarpalního kloubu, karpo – metakarpálních kloubů všemi směry, ramenní kloub 

směrem ventrálním i dorzálním

Mobilizace kloubů LHK nebyla úspěšná v radiokarpáním kloubu směrem dorzálním.

- PHK - mobilizace metakarpo – falangeálních kloubů, IP1,2 rotace a IP kloubu palce 

ventrálním směrem - s efektem

- LDK - mobilizace hlavičky fibuly ventrálně, Lisfrankova kloubu směrem ventrálním 

i dorzálním, IP1, 2 a IP kloub palce ventrálním i dorzálním směrem 

Mobilizace na LDK nebyla úspěšná v Lisfrankově kloubu směrem ventrálním 

i dorzálním.

- PDK - mobilizace IP kloubu palce dorzálně, Lisfrankova kloubu směrem ventrálním 

i dorzálním 

Mobilizace na PDK nebyla úspěšná v Lisfrankově kloubu směrem ventrálním 

i dorzálním.

- mobilizace C - Th přechodu směrem laterálním, dorzálním a do rotace vpravo - s 

efektem

- mobilizace hrudní páteře směrem do lateroflexe bil. – s efektem

PNF bylo prováděno dle Kabata.
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- LHK – 1. a 2. flekční a extenční diagonála na posílení a aktivaci svalů (pouze 

diagonály bez posilovacích či relaxačních technik)

- LDK – 1. a 2. flekční a extenční diagonála na posílení a aktivaci svalů (pouze 

diagonály bez posilovacích či relaxačních technik)

- PHK - 1. a 2. flekční a extenční diagonála proti odporu na zvýšení svalové síly 

(posilovací technika opakované kontrakce)

- PDK - 1. a 2. flekční a extenční diagonála proti odporu na zvýšení svalové síly 

(posilovací technika opakované kontrakce)

Autoterapie: Protahování zkrácených svalů – mm. trapezius a mm. levatores scapulae 

bil. dle Rychlíkové. Protažení prsních svalů pomocí AGR – pacientka leží na kraji 

lůžka, provede abdukci v RK a 90̊ flexi v loketním kloubu, nadzvedne celou HK o 2 cm 

nad lůžko – výdrž 10s. a poté nechá HK volně spuštěnou přes okraj – 15s a to celé 

opakuje 3x na každou HK.

Výsledek: pacientka pociťuje svalovou únavu převážně na LHK a LDK

6.terapie- 24.1.2014

Status praesens 

 subjektivní: pacientka má svalovou únavu stále na LHK i LDK (cítí se slabá)

 objektivní: v rámci kontrolního vyšetření byla nalezena kloubní blokáda na LHK 

v radiokarpáním kloubu směrem dorzálním, na LDK i PDK v Lisfrankově 

kloubu směrem ventrálním i dorzálním

Cíl dnešní terapeutické jednotky: protažení zkrácených svalů, nácvik malé nohy, 

nácvik stoje, správný stereotyp chůze

Návrh terapie: PIR s protažením dle Lewita, SMS dle MUDr. R. Smíška, korigovaný 

stoj, chůze po chodbě

Provedení:

- PIR s protažením na mm. trapezius bil. a flexory kyčelních kloubů - s efektem

- zvýšení stimulace plosky nohy (obě DKK) pomocí stimulačního míčku (s bodlinami), 

nácvik malé nohy – tříbodová opora plosky o zem (obě DKK) dle 
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- instrukce o korigovaném stoji s dopomocí (přidržuje se o žebřiny) – u pacientky 

se musíme zaměřit hlavně na postavení chodidel, kolenních a ramenních kloubů a na 

rovné a vzpřímené postavení trupu a hlavy

- instrukce o správném stereotypu chůze

Autoterapie: Izometrické posilování na lůžku mm. quadriceps femoris a mm. glutei při 

extendovaných DKK.

Výsledek: po terapii byla pacientka lehce zklamaná, že nedokáže stát bez toho, 

aniž padala k levé straně 

7.terapie- 27.1.2014

Status praesens 

 subjektivní: pacientka je opět nevyspalá

 objektivní: v rámci kontrolního vyšetření bylo zjištěno, že pacientka nebyla 

schopná zkorigovat držení trupu, ramenních kloubů a hlavy ve fyziologickém 

postavení

 Cíl dnešní terapeutické jednotky: posílení a aktivace svalů na LHK i na LDK,

odstranění kloubních blokád na LHK v radiokarpáním kloubu směrem 

dorzálním, na LDK i PDK v Lisfrankově kloubu směrem ventrálním 

i dorzálním, zlepšení povrchového čití

Návrh terapie: proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (PNF), TMT, 

mobilizace drobných kloubů ruky a nohy dle Rychlíkové a Lewita

Provedení:

- LHK – 1. a 2. flekční a extenční diagonála na posílení a aktivaci svalů (pouze 

diagonály bez posilovacích či relaxačních technik)

- LDK – 1. a 2. flekční a extenční diagonála na posílení a aktivaci svalů (pouze 

diagonály bez posilovacích či relaxačních technik)

- PHK - 1. a 2. flekční a extenční diagonála proti odporu na zvýšení svalové síly 

(posilovací technika opakované kontrakce)

- PDK- 1. a 2. flekční a extenční diagonála proti odporu na zvýšení svalové síly 

(posilovací technika opakované kontrakce)
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Pacientka už zvládá diagonály pro horní i dolní končetinu a není tolik unavená.

- mobilizace na LHK v radiokarpáním kloubu směrem dorzálním, na LDK i PDK 

v Lisfrankově kloubu směrem ventrálním i dorzálním- s efektem

- facilitační techniky na LHK i LDK – míčkování, hlazení, vibrace, poklepání, 

kartáčkování

Autoterapie: facilitační techniky na LHK i LDK – míčkování, hlazení, vibrace, 

poklepání, kartáčkování – pacientka si vše dělá sama pomocí kartáčku a ,,stimulačního“ 

míčku s bodlinami.

Výsledek: pro pacientku bylo v dnešní terapeutické jednotce velice příjemné 

kartáčkování LHK i LDK, došlo k odstranění kloubních blokád

8. terapie- 28.1.2014

Status praesens 

 subjektivní: pacientka se cítí dobře

 objektivní: v rámci kontrolního vyšetření bylo zjištěno, že pacientka má lepší 

pohyblivost a obratnost LHK. LDK úplně přesně ještě nezvládá vykonávat námi 

instruované pohyby (pronace nohy…)

Cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení hyperonu na LHK a LDK, zlepšení stability 

a svalové síly na DKK (mm. glutei,mm. qudriceps femoris bil.,hamstrigy bil.,abduktory 

bil.,adduktory bil…), korekce stereotypu chůze

Návrh terapie: PIR dle Lewita, stoj (s lehkou oporou o žebřiny) + varianty stoje, chůze 

po chodbě

Provedení:

- PIR na snížení tonu v m. biceps brachii (LHK), m. triceps surae soleus 

a gastrocnemius (LDK), mm. peronei (LDK)

- instrukce o korigovaném stoji s dopomocí (přidržuje se o žebřiny) – u pacientky se 

musíme zaměřit hlavně na postavení chodidel, kolenních a ramenních kloubů a na rovné 

postavení trupu a hlavy

- k poměrně již stabilnímu stoji s dopomocí (žebřiny) přidáme : - stoj na špičkách
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- přenášení váhy z jedné DK na 

druhou

- stoj na patách

- mírný podřep + výdrž

- nákrok na malý schůdek (nácvik na 

chůzi do schodů)

- korekce správného streotypu chůze (správné odvíjení chodidel, stejná délka kroku, 

držení těla – držení trupu, postavení ramen a hlavy, dbáme na uvolnění akra na LHK)

Autoterapie: Posílení svalů DKK – pacientka leží na lůžku, DKK flektované, HKK 

volně podél těla a provádí nadzvedávání pánve (8x po 3 opakování). Izometrie mm. 

quadriceps femoris a mm. glutei. V leže na břiše provádí extenzi v kyčelním kloubu 

flektované DK v kloubu kolenním (8x po 3 opakování na každou DK)

Výsledek: pacientka byla schopna jít půlku chodby bez opory terapeuta, pouze s jednou 

FH

9. terapie- 29.1.2014

Status praesens 

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, těší se na cvičení

 objektivní: v rámci kontrolního vyšetření byl nalezen hypertonus v m. biceps 

brachii na LHK, pacientka neudržela správné postavení trupu a hlavy 

při modifikaci stoje 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: posilování svalů na DKK, zlepšení povrchového čití 

na LHK a LDK, zlepšení stability a svalové síly na DKK (mm. glutei,mm. quadriceps 

femoris bil.,hamstrigy bil.,abduktory bil., adduktory bil…)

Návrh terapie: posilovací cvičení, stoj (s lehkou oporou o žebřiny) + varianty stoje, 

TMT

Provedení:

- posilování DKK pomocí overballu:

1) VP: leh na zádech DKK flektované v kolenních i kyčelních kloubech, chodidla na 

podložce, overball mezi koleny
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PROVEDENÍ.: pacientka stlačuje overball pomocí kolen

POČET OPAKOVÁNÍ: 3 série po 15 stlačení

2)VP: leh na zádech, DKK extendované, HKK volně podél těla

PROVEDENÍ: pacientka položí chodidlo jedné DK na overball a provádí maximální 

flexi kolene a chodidlo je stále na overballu

POČET OPAKOVÁNÍ: 3 série po 10opakování na každou DK

-posilování pomocí therabandu:

1) VP: leh na zádech DKK flektované v kolenních i kyčelních kloubech, chodidla na 

podložce, theraband obvázaný kolem kolenních kloubů

PROVEDENÍ: pacientka provádí abdukci obou DKK najednou

POČET OPAKOVÁNÍ: 3 série po 10 opakování

- posilování vlastní vahou:

1) VP: leh na zádech DKK flektované v kolenních i kyčelních kloubech, chodidla na 

podložce, HKK volně podél těla

PROVEDENÍ: pacientka zvedá pouze pánev a zpět

POČET OPAKOVÁNÍ: 3 série po 5 opakování

2)VP: leh na boku, spodní DK flektovaní v kolenním i kyčelním kloubu a vrchní DK je 

extendovaná, spodní HK pod hlavou, vrchní HK před tělem (lehce se přidržuje)

PROVEDENÍ: extendovanou DK pacientka unožuje

POČET OPAKOVÁNÍ: 2 série po 8 opakování na obě DKK

3)VP: leh na břiše, HKK pod hlavou, jedna DK extendovaná, druhá DK flexe 90 ̊

v kolenním kloubu

PROVEDENÍ: pacientka provádí extenzi v kyčelním kloubu flektované DK (poté 

vystřídá DKK)

POČET OPAKOVÁNÍ: 2 série po 8 opakování na obě DKK

- instrukce o korigovaném stoji s dopomocí (přidržuje se o žebřiny) – u pacientky se 

musíme zaměřit hlavně na postavení chodidel, kolenních a ramenních kloubů a na rovné 

postavení trupu a hlavy
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- k poměrně již stabilnímu stoji s dopomocí (žebřiny) přidáme : - stoj na špičkách

- přenášení váhy z jedné DK 

na druhou

- stoj na patách

- mírný podřep + výdrž

- nákrok na malý schůdek (nácvik 

na chůzi do schodů)

- facilitační techniky na LHK i LDK – míčkování, hlazení, vibrace, poklepání, 

kartáčkování

Autoterapie: facilitační techniky na LHK i LDK – míčkování, hlazení, vibrace, 

poklepání, kartáčkování – pacientka si vše dělá sama pomocí kartáčku a ,,stimulačního“ 

míčku s bodlinami.

Výsledek: pacientka je po dnešní terapeutické jednotce velice unavená

10. terapie- 30.1.2014

Status praesens 

 subjektivní: pacienta se cítí dobře, těší se na cvičení

 objektivní: v rámci kontrolního vyšetření bylo nalezeno veliké zlepšení držení 

trupu a hlavy v různých variantách stoje (špičky, paty, podřepy…), u pacientky 

je stále lehce narušené povrchové čití na LHK dorzální straně paže a na dorzu 

ruky v dermatom C7, na LDK ventrální strana bérce

Cíl dnešní terapeutické jednotky: správný stereotyp chůze do schodů, posílení 

a aktivace svalů na LHK i na LDK

Návrh terapie: PNF dle Kabata, chůze po schodech 

Provedení:

- LHK – 1. a 2. flekční a extenční diagonála na posílení a aktivaci svalů (pouze 

diagonály bez posilovacích či relaxačních technik)

- LDK – 1. a 2. flekční a extenční diagonála na posílení a aktivaci svalů (pouze 

diagonály bez posilovacích či relaxačních technik)
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- PHK - 1. a 2. flekční a extenční diagonála proti odporu na zvýšení svalové síly 

(posilovací technika opakované kontrakce)

- PDK- 1. a 2. flekční a extenční diagonála proti odporu na zvýšení svalové síly 

(posilovací technika opakované kontrakce)

Tato technika velice pomohla ke zlepšení pohybu a posílení LHK i LDK.

- nácvik správného streotypu chůze do schodů s jednou FH (v PHK drží FH a LHK 

se přidržuje zábradlí)

Autoterapie: Chůze po chodbě. Pacientka se zaměřuje na správný odval chodidel a na 

symetričnost délky kroku.

Výsledek: chůze po schodech dělá pacientce veliké problémy – je nejistá a bojí se i přes 

oporu fyzioterapeuta

11. terapie- 31.1.2014

Status praesens 

 subjektivní: pacienta je unavená a nevyspalá

 objektivní: po předchozích terapií je vidět veliký pokrok ve stabilitě (sed, stoj,

chůze), zlepšení svalové síly i provádění instruovaných pohybů, zlepšeno bylo 

i povrchové čití

Výstupní kineziologický rozbor

3.6 Výstupní	kineziologický	rozbor

-proveden dne 31.1.2014, 8:30 hod.

1) Vyšetření aspekcí - pacientka byla vyšetřena pouze ve spodním prádle ve stoji. Stoj 

o úzké bazi a lehký úklon na postiženou levou stranu. Již zvládá stoj bez opory. Jizva 

od fossa jugularis přes sternum a končí pod processus xiphoideus, další 3 malé jizvy 

(1cm) kaudálně a bilaterálně od processus xiphoideus. Jizva na PDK na mediální straně 

bérce- začátek 5cm pod mediálním kondylem tibie a končí 2cm nad mediálním 

hlezenním kloubem. Jizva na PDK je lehce zarudlá. Jizvy na hrudníku jsou 

bez zarudnutí. Celková hypotrofie na HKK i DKK bilaterálně i na trupu.

2) Vyšetření palpací - zvýšený tonus nacházíme na m. biceps brachii (LHK), m. triceps 

surae soleus a gastrocnemius (LDK), mm. peronei (LDK), paravertebrální svalstvo 
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od Th - L přechodu až po C - Th přechod a mezilopatkové svaly. Jizvy na hrudníku jsou 

palpačně dobře protažitelné jak kaudalním, kraniálním, mediálním a laterálním směrem, 

tak i protažení do vlny ,,C“ a „S“ je volné a není zde patologická bariéra. Jizva je volná, 

protažitelná, dobře zhojená, bez zarudnutí a bez zvýšené teploty kůže kolem jizev. Jizvy 

mají hypotrofický charakter. Jizva na PDK je zarudlá, snížená pohyblivost kraniálním 

a kaudálním směrem - bariéra. Protažitelnost do vlny ,,C“ a ,,S“ lze provést. Jizva má 

také hypotrofický charakter a teplota kůže kolem jizvy není zvýšená.

3) Vyšetření dechu - bylo provedeno vleže na zádech. Pacientka dýchala klidně 

s převahou hrudního dýchání. Málo bylo zapojováno abdominální dýchání.

3.6.1 Vyšetření	stoje

Vyšetření na dvou vahách bez pomoci

-hmotnost pacientky - 48 kg

-rozložení váhy je ve fyziologickém rozmezí. PDK -18 kg (37,5%), LDK- 30 kg 

(62,5%)

Zezadu pomocí olovnice:

Stoj bez opory. Olovnice spuštěna ze středu occiputu. Kvůli laterálnímu posunu hlavy 

doleva a skolióze páteře neprocházela olovnice středem páteře a intergluteální rýhy 

Olovnice byla z levé strany 2 cm od hrudní páteře, v bederní oblasti se o 1 cm přiblížila 

k páteři. Na levé hýždi 1 cm od intergluteální rýhy a olovnice dopadla 15 cm od LDK 

a 25 cm od PDK.

-úzká stojná baze, váha stále lehce na LDK

-symetrické postavení pat - více je zatížen laterální okraj paty na LDK a mediální okraj 

paty na PDK, paty jsou kulaté 

-zevní rotace v hlezenních kloubech - PDK výraznější

-Achillovy šlachy na obou DKK symetrické a výrazné

-kontura lýtek - mediální okraje lehce vyklenuté, viditelná kontura m. triceps surae

- laterální okraje - ploché bez kontury svalového bříška

-podkolenní rýhy symetrické - sešikmené mediokaudálním směrem

-stehna - mediální okraje ploché, hypotrofické
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- laterální okraje - lehký náznak svalového bříška a trofiky svalu

-pravá subgluteální rýha delší směrem laterálním, jinak výškově symetrické

-gluteální svalstvo na levé straně nepatrně oploštělé, na pravé hýždi je viditelná vyšší 

trofika

-thorakobrachiální trojúhelník je výraznější na pravé straně

-postavení boků - pravý bok se vychyluje více doprava ve frontální rovině, výškově jsou 

boky symetrické

-vyšetření pánve - kristy symetrické

    -SIPS - symetrické

-paravertebrální svalstvo - hypertonus od Th - L přechodu do C - Th přechodu 

bilaterálně

-skolióza ve frontální rovině dx od C - Th přechodu po Th - L přechod - konkávní,

největší úhel zakřivení páteře je v Th - L přechodu

-mezilopatkové svalstvo - hypertonus dxt

-lopatky - symetrické (výškově) 

   - mediální okraj na levé lopatce lehce prominuje

   - pravá lopatka je o 1cm blíž k páteři mediálním okrajem než levá

-ramenní klouby symetrické

-výraznější m. trapezius horní č. vpravo

-celá krční páteř směřuje lehce doleva - laterální posun ve frontální rovině

-hlava stále lehce ukloněna a zrotována doleva

Zboku pomocí olovnice:

Stoj bez opory – vyšetření zprava. Olovnice spuštěna ze zevního zvukovodu. Prochází 

za střední čárou ramenního kloubu, středem kyčelních kloubů, přibližně 1 cm 

před kolenními klouby a dopadá 2 cm před pravý hlezenní kloub.

-prstce na LDK stále zatlačeny do podložky - kladívkovité prsty

-klenutí bérců je minimální

-kolena jsou v extenzi
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-stehenní svalstvo - svalové bříško je lehce vyklenuté anteriorním směrem , 

posteriorním směrem klenutí není vidět

-na pravé hýždi viditelná vyšší trofika svalů než na lévé hýždi

-pánev je ve fyziologickém postavení - mírná anteverze

-páteř oploštělá - není vidět lordotické ani kyfotické zakřivení páteře

-pravý ramenní kloub je pouze lehce v protrakčním postavení, levý ramenní kloub 

v neutrálním postavení

-hlava mírně v předsunu, v laterálním posunu a rotaci k levé straně

Zboku bez olovnice:

Stoj bez opory – vyšetření zleva. Olovnice spuštěna ze zevního zvukovodu. Prochází 

středem ramenního kloubu, středem kyčelních kloubů, přibližně 2 cm před kolenními 

klouby a dopadá 2cm před pravý hlezenní kloub.

-prstce výrazně zatlačeny do podložky - kladívkovité prstce

-zevní rotace v hlezenních kloubech

-kolena v extenzi, levý kolenní kloub až v hyperxetenzi

-více prominuje pravý hýžďový sval

-plochá záda bez zakřivení páteře

-nepatrná prominence břišní stěny

-levý ramenní kloub ve středním postavení, pravý RK stále v lehkém protrakčním 

postavení

-hlava v předsunu, laterálním posuny a rotaci k levé straně

Zepředu pomocí olovnice:

Stoj bez opory.

Olovnice spuštěna z processus xyphoideus. Břišní stěna lehce prominuje, olovnice 

prochází z levé strany kolem umbilicu a spadá blíže k LDK

-širší stojná baze

-zevní rotace v pravém hlezenním kloubu

-prstce na LDK flektované a výrazně opřeny do podložky - kladivkovité prstce
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-příčná klenba oploštěna bilaterálně

-váha je stále převážně na LDK 

-lýtka jsou symetrická, mediální strana lehce vyklenutá bil. , laterální strana plochá bil. , 

lýtkové svalstvo na obou DKK hypotrofické, na LDK zvýšený tonus m. triceps surae 

a m. peronei

-pravá patela lehce rotovaná kraniálním okrajem mediálně, výškově jsou obě symetrické

-mm. quadriceps hypotrofický bil., mediální i laterální strany stehen jsou ploché bil., 

symetrické

-SIAS - symetrické, fyziologická anteverze pánve

-umbilicus tažen lehce doprava, normotonus

-lehká břišní prominence – olovnice se lehce dotýká břišní stěny

-hrudník - neutrální postavení

-HHK - dominantní končetina je pravá, prsty na PHK jsou stále ve flexi (pokud na to 

pacientka nemyslí), LHK volně podél těla

-sternum ve střední čáře, normotonus mm. pectoralis major bil.

-klavikuly jsou symetrické, nadklíčkové jamky jsou výraznější na pravé straně

-ramenní klouby jsou symetrické, pravý m. trapezius v normotonu, hlava je v laterálním 

posunu a rotaci k levé straně

-obličej symetrický

-hrudní typ dýchání

Modifikace stoje

 Stoj na špičkách - pacientka zvládne, ale musí se lehce přidržovat jednou HK 

o žebřiny

 Stoj na patách - pacientka zvládne, ale musí se lehce přidržovat jednou HK 

o žebřiny

 Stoj na jedné DK - pacientka zvládne stoj na jedné DK, ale i pes to se raději lehce 

jednou HK chtěla přidržovat

 Rombergův stoj- I. – pacientka zvládne bez větších problému
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II. – neprovede kvůli špatné stabilitě

III. - neprovede kvůli špatné stabilitě

3.6.2 Dynamické	zkoušky	páteře	(modifikace)

Pohyby byly prováděné stále v sedu (flexe páteře) - pacientka se necítila na to, 

aby pohyby vykonávala ve stoji bez pomoci

 Flexe páteře: pacientka sedí na lůžku, DKK opřeny ploskou o zem a HKK volně 

podél těla položeny na lehátku - páteř se plynule rozvíjí až do Cp.

 Extenze páteře: pacientka provedla jen malou extenzi páteře (bála se pádu), 

takže nebylo možné nic posoudit.

 Lateroflexe páteře: úklon na pravou stranu byl ve fyziologickém rozmezí, páteř 

se v Th - L přechodu ,,zalomila“ a dále se rozvíjela plynule. Úklon na levou stranu 

byl o 3 cm menší, než na stranu pravou. Páteř se také v Th - L přechodu ,,zalomila“ 

a nebyl zde viděn plynulý laterální rozvoj páteře.

 Flexe krční páteře: pacientka byla vyšetřena ve stoji. Cp nebyla obloukovitě 

rozvíjena, pohyb vycházel z C - Th přechodu. Brada od fossa jugularis byla 

vzdálena 2 cm.

3.6.3 Vyšetření	pánve:

-kristy - symetrické

-SIPS - symetrické

-SIAS - symetrické

Příznak trnu: Bez patologického nálezu.

Předbíhání spin (modifikace): Pacientka seděla na lůžku a DKK měla spuštěny dolů, 

plosky se dotýkaly o zem. HKK měla volně podél těla na lehátku. V této poloze 

provedla flexi celé páteře. Bez patologického nálezu.

Michaelisova routa: Bez patologického nálezu.

Trendelenburgova zkouška: Tato zkouška stále ještě nešla vyšetřit – nezvládla stoj na 

jedné DK bez opory.

3.6.4 Vyšetření	chůze:

- chůze s jednou FH
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- pomalá a poměrně široká baze

-lévé chodidlo správně odvíjí od podložky

-pravé chodidlo odvíjí také správně, ale pouze pokud je na to upozorněna 

-kroky jsou kráté a symetrické (délkou kroku)

-peroneální typ chůze dle Jandy

-strnulá chůze - bez pohybu pánve a trupu

-pravý ramenní kloub stále mírně v elevaci a protrakci

Modifikace chůze nebyla kvůli šptané stabilitě vyšetřena.

3.6.5 Antropometriké	vyšetření

HKK PHK LHK

Acromion - daktylion 71cm 71cm

Caput humeri - epi.lateralis 27cm 27cm

epi.medialis - pro.sty.radii 24cm 23cm

Spojniceproc.styl.- daktylion 16cm 16cm

Tab. č. 15- Antropometrické údaje na HKK - délkové rozměry [cm]

HKK PHH LHK

m.biceps brachii -relaxovaný 23cm 23cm

m.biceps brachii - kontrakce 24cm 23cm

Předloktí 22cm 22cm

Rukavičkářská míra 18cm 18cm

Tab. č. 16- Antropometrické údaje na HKK - obvodové délky [cm]

DKK PDK LDK

Funkční délka 84cm 83cm

Anatomická délka 76cm 76cm
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Trochanter major-ep.lateralis 43cm 42cm

Hlavička fibuly-mal.lateralis 34cm 34cm

Pata-daktylion 23cm 22cm

Tab. č. 17- Antropometrické údaje na DKK - délkové rozměry [cm]

DKK PDK LDK

15 cm nad patelou 32cm 33cm

Přes patelu 34cm 34cm

Lýtko- relaxované 29cm 29cm

Hlezenní kloub 23cm 23cm

Obuvnická míra 20cm 20cm

Tab. č. 18- Antropometrické údaje na DKK - obvodové rozměry [cm]

Obvod hrudníku – 86 cm

- Nádech: 90 cm - průměr 3 nádechů

- Výdech: 84 cm - průměr 3 výdechů

Biakromiální rozměr - 90 cm

Obvod pasu (bikristální rozměr) - 86 cm

Obvod boků (bitrochanterický rozměr) - 87 cm

3.6.6 Goniometrické	vyšetření	dle	Jandy

Pohyby byly vyšetřeny pasivně (asistence fyzioterapeuta). Pacientka byla vyšetřena 

pouze ve spodním prádle vleže na zádech i na břiše kovovým i prstovým goniometrem.

Pasivní pohyby HKK:

Ramenní kloub PHK LHK

S 40-0-180 S 30-0-140

F 180-0-0 F 180-0-0

T 40-0-110 T 30-0-100
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R 90-0-90 R 80-0-90

Loketní kloub S 0-0-140 S 0-0-130

Předloktí R 80-0-90 R 80-0-90

Zápěstí S 90-0-80 S 80-0-80

F 10-0-30 F 10-0-20

Metakarpofalangové kl. S 5-0-90 S 5-0-90

F 20-0-15 F 20-0-15

Interfalangové kl. 1 S 0-0-90 S 0-0-90

Interfalangové kl. 2 S 0-0-80 S 0-0-80

Karpometakarpový kl. S 20-0-50 S 15-0-50

F 60-0-40 F 50-0-40

Metakarpofalangeální kl. S 0-0-80 S0-0-70

Interfalangeální kl. palce S 5-0-90 S 5-0-90

Opozice- palec a malík svede bez problému rozsahově svede (snížená 

jemná motorika)

Tab. č. 19- Měření kloubního rozsahu na HKK - pasivně

Pasivní pohyby DKK:

Kyčelní kloub PDK LDK

S 30-0-80 S 20-0-80

F 40-0-20 F 40-0-15

R 20-0-40 R 20-0-40

Kolenní kloub S 0-0-130 S 0-0-120

Hlezenní kloub S 30-0-40 S 30-0-40

R 20-0-35 R 20-0-30

Metatarzofalangeální kl. S 20-0-40 S 20-0-35
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Interfalangeální kl.palce S 0-0-80 S 0-0-80

Tab. č. 20 - Měření kloubního rozsahu na DKK - pasivně

3.6.7 Vyšetření	zkrácených	svalů	dle	Jandy

Pacientka byla vyšetřena ve spodním prádle vleže na zádech i na břiše.

 M. triceps surae – soleus - PDK st.0, LDK st.0

 gastrocnemius - PDK st. 0, LDK st. 0

 Flexory kolenního kloubu - PDK st.1 , LDK st. 1

 Fexory kyčelního kloubu - m. rectus femoris PDK st. 1, LDK st. 1

-m. iliopsoas PDK st. 1, LDK st. 1

-m. tensor fasciae latae PDK st.1, LDK st. 2

 Adduktory dvoukloubové - PDK st. 0, LDK st. 0

       jednokloubové - PDK st. 0, LDK st. 0

 M. piriformis - PDK st. 1, LDK st. 0

 Paravetrebrální svaly - st. 2 - kolmá vzdálenost čela od stehen byla 20 cm

 M. pectoralis major - PHK st. 1, LHK st. 1

 M. pectorlis minor - PHK st. 1, LHK st.0

 M. trapezius - pravá strana st. 1, levá strana st.1

 M. levator scapulae - pravá strana st. 1, levá strana st. 1

 M. sternocleidomastoideus - pravá strana st. 2, levá strana st. 1¨

3.6.8 Vyšetření	hypermobility	dle	Jandy

PRAVÁ LEVÁ

Zkouška šály Není Není

Zkouška zapažených paží Není Není

Zkouška založených paží Není Není

Zkouška rotace hlavy Není Není
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Zkouška sepjatých rukou

Není hypermobilitaZkouška sepjatých prstů

Zkouška extendovaných 

loktů Není hypermobilita

Tab. č. 21 - Vyšetření hypermobility

Vyšetření úklonu, záklonu a posazení na paty pacientka nechtěla testovat.

3.6.9 Vyšetření	hybných	stereotypů	dle	Jandy

1) Extenze v kyčelním kloubu - PDK - vzpřimovače bederní oblasti kontralaterálně

- vzpřimovače bederní oblasti ipsilaterálně

- hamstringy vpravo

- gluteální svalstvo vpravo

- vzpřimovače hrudní páteře bil.

- aktivita ramenních pletenců bil.

- LDK - vzpřimovače bederní oblasti bil.

- hamstringy vlevo

- vzpřimovače hrudní páteře bil.

- zvýšená aktivita ramenních pletenců bil.

2)Abdukce v kyčelním kloubu PDK - quadrátový mechanismus, kdy se snaží pacientka 

udělat abdukci v kyčelním kloubu za největší dopomoci m. quadratus lumborum

LDK - quadrátový mechanismus, kdy se snaží 

pacientka udělat abdukci v kyčelním kloubu za největší dopomoci m.quadratus 

lumborum

3)Flexe trupu - pacientka měla velké problémy flektovat trup s extendovanými DKK, 

a proto jsem flexi trupu s plantarní flexí chodidel (proti odporu) ani netestovala. Flexi 

začínala prvotním švihem a poté se zvedala velice vzpřímeně a ne obloukovitou flexí.

4)Klik - Pacientka měla snahu klik provést, ale vydržela pouze ve vzporu ležmo jednu 

sekundu a navíc sílu neměla
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5)Flexe šíje – provádí flexi s prvotním předsunem brady a bradu nedá až k fossa 

jugularis ale přibližně 2 cm od ní.

6)Abdukce v ramenním kloubu - PHK první aktivita m. deltoideus, není zde úklon trupu 

doleva, pouze sešikmení ramen (levé rameno je při ABD níž)

- LHK abdukci v ramenním kloubu provádí převážně pomocí elevace RK 

a úklonem trupu doprava navíc je zde rotace trupu doprava a pravý ramenní kloub 

je níž než levý, dolní úhel lopatky odstvává

3.6.10 Vyšetření	reflexních	změn	dle	Lewita

1) Kůže - Screening vyšetření - nebyly nalezeny žádné patologické nálezy

- Dermografická zkouška (provedena 2 cm podél celé páteře bilaterálně 

od C - Th přechodu až po L - S přechod) – patologický nález je 

viditelný v mezilopatkové oblasti dxt. - hypertonus (červené rozlití 

kolem provedené ,,rýhy“)

2) Protažitelnost kůže – kůže je již lehce protažitelná v mezilopatkové oblasti sin. 

3) Podkoží – Kyblerova řasa nelze nabrat v hrudí oblasti dxt, přavažně kolem 

páteře, na pravé straně jde Kyblerova řasa nabrat bez problému

4) Fascie 

 Lumbodorzální – kaudálním směrem je fyziologická bariéra bil.

- kraniálním směrem je fyziologická bariéra sin

- kraniálním směrem je patologická bariéra dxt

 Krční fascie - pravá strana fyziologická bariéra

- levá strana patologická bariéra

 Hrudní fascie - fyziologická bariéra bil.

3.6.11 Vyšetření	kloubní	vůle

HKK PHK LHK

Hlavička radia Fyzioloická bariéra Fyziologická bariéra

Ramenní kloub Fyzioloická bariéra všemi 

směry

Patologická bariéra. 

dorz. směrem
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Radio-karpalní kloub Fyziologická bariéra Patologická bariéra 

směrem dorzálním

Karpo-metakarpalní kl. Fyziologická bariéra Fyziologická bariéra

Metakarpo-falangeální kl. Fyziologická bariéra Patologická bariéra. dor. 

směrem

IP 1,2 klouby Patologická bariéra do 

rotace

Patologická bariéra do 

rotace 

IP kloub palce Fyziologická bariéra Patologická bariéra 

ventr. směrem

Tab. č. 22 - Vyšetření kloubní vůle na HKK

DKK PDK LDK

Patela Fyziologická bar. všemi 

směry

Fyziologická bar. všemi 

směry

Hlavička fibuly Fyziologická bar. všemi 

směry

Fyziologická bariéra 

všemi směry

Talokrurální kloub Fyziologická bar. všemi 

směry

Fyziologická bar. všemi 

směry

Lisfrankův kloub Patologická bariéra 

ventrálním směrem

Patologická bariéra ventr. I 

dorzál.směrem

Metatarsy Fyziologická bar. všemi 

směry

Fyziologická bar. všemi 

směry

IP 1,2 Fyziologická bar. všemi 

směry

Patologická bariéra 

ventr. směrem

IP kloub palce Patologická bariéra 

dorzálním směrem

Patologická bariéra ventr. I 

dorzál.směrem

Tab.č. 23 - Vyšetření kloubní vůle na DKK
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Vyšetření kloubní vůle-páteř

1)Krční páteř -AO skloubení→ fyziologická bariéra všemi směry

2)C - Th přechod - laterální, dorzální posun omezen na pravou stranu

3)Hrudní páteř - vyšetření do segmentu ve směru anteflexe a retroflexe- fyziologická 

bariéra bil

- vyšetření do segmentu ve směru lateroflexe - fyziologická bariéra

4)Bederní páteř - vyšetření do segmentu ve směru lateroflexe, anteflexe a retroflexe-

fyziologická bariéra bil.

- vyšetření do rotace - patologická bariéra dx.

5)SI skloubení - křížový hmat dle Stodarda - fyziologická kloubní bariéra bil.

6)Akromioklavikularní kloub - kraniokudální posun na PHK - fyziologická bariéra

- kraniokaudální posun na LHK - patologická bariéra

7)sternoklavikulární kloub - ventrodorzální posun patologická bariéra bil.

- kraniokaudální posun patologická bariéra bil.

3.6.12 Neurologické	vyšetření

Vyšetření hlavových nervů

1) N. olfactorius I. - pacientka dokáže rozpoznat vůni kávy a cítí chuť jídla

2) N. opticus II. - pacientka má problémy se čtením textu. Text začne většinou číst 

od půlky řádku. Rozsah zorného pole má také omezený na levou stranu. Pokud

ukazuji pacientce počet prstů (5) a začínám na její pravé straně, tak odpovídá 

správně. Pokud přejdu přes střední čáru a pokračuji doleva, tak pacientka 

postupně odpovídá vždy o jeden prst méně, i když stále ukazuji číslo 5. Byla ji 

diagnostikována hemianopsie.

3) N. oculomotorius III., n. trochlearis VI., n. abducens VI. - oční štěrbiny byly 

přiměřeně široké. Bulby byly uloženy ve středním postavení. Pohyby očních 

bulbů do krajních poloh (horizontálně, vertikálně, diagonálně) nebyly omezeny 

žádným směrem.Obě zornice byly izokorické.
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4) N. trigeminus V. - čití na obličeji nebylo postiženo ani v jedné části ze tří větví. 

Pacientka je schopna otevřít ústa (dolní čelist) proti odporu. Maseterový reflex-

negativní.

5) N. facialis VII. - při pozorování pacientky při hovoru nebyla nalezena žádná 

asymetrie obličejového svalstva. Při aktivní hybnosti horní (vrásky na čele, 

sevření víček…) a dolní větve (nafouknutí tváře, špulení rtů, vycenení zubů…) 

nebyl přítomen žádný patologický nález – symetrie obličejového svalstva 

bilaterálně. Reflex labiální byl u pacientky pozitivní.

6) N. vestibulocochlearis VIII. - nepociťuje na sobě, že by měla problémy 

se sluchem, slyší dobře. Rovnováha je stále lehce narušena - problémy se stoji 

na nestabilní ploše a s chůzí po schodech. Pacientka stále lehce padá na levou 

stranu. Hautantův příznak - negativní. Unterbergerova zkouška - negativní.

7) N. glossopharingeus IX.,n. vagus,n.X., accesorius XI. - poruchy výslovnosti 

ani poruchy polykání nebyly přítomny. Elevace ramen a rotace hlavy proti 

mírnému odporu bez patologického nálezu.

8) N. hypoglussus XII. - jazyk je ve středním postavení a plazí také středem.

Šlachookosticové reflexy (bez provokačních manévrů) 

HKK PHK LHK

Bicipitipální (C5-6) Hyporeflexie Normoreflexie

Tricipitální (C7) Hyporeflexie Normoreflexie

Radiopronační (C6) Hyporeflexie Normoreflexie

Flexorový reflex (C8) Hyporeflexie Normoreflexie

Tab. č. 24 - Hodnocení šlachookosticových reflexů na HKK

DKK PDK LDK

Patelární (L2-L4) Normoreflexie Normoreflexie

Achillovy šlachy (L5-S2) Hyporeflexie Hyporeflexie

Medioplantární (L5-S2) Areflexie areflexie

Tab. č. 25 - Hodnocení šlachookosticových reflexů na DKK
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Břišní reflexy:

Epigastrický - areflexie

Mezogastrický - areflexie

Hipogastrický - areflexie

Vyšetření patologických jevů:

1) Zánikové jevy

HKK : Mingazzini – pozitivní na LHK

Hautantův - pozitivní na LHK

Rusecký - negativní

Dufour - negativní

Barré - pozitivní na LHK

DKK : Mingazzini - pozitivní na LDK

Barré - pozitivní na LDK

2) Iritační jevy

HKK : Hoffmannův příznak - negativní na obou HKK

Justerův příznak - negativní na obou HKK

DKK : Babinski - pozitivní na LDK

Sicardův příznak - pozitivní

Chadock - negativní na obou DKK

Oppenheim - negativní na obou DKK

Vítkův příznak - pozitivní na LDK

Vyšetření taxe a diadochokinéze:

Taxe na HKK - pacientka se snaží při zavřených očí dotknout svým ukazováčkem

z předpažení svého nosu. Na PHK pohyb zvládne bez problému. Na LHK je pohyb 

nekoordinovaný a rozkolísaný (ataxie). Pacientka se netrefila přímo na nos, ale kousek 

vedle něj. Je zde vidět pokrok od vstupního vyšetření. 
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Taxe na DKK - pacientka se snaží při zavřených očí patou jedné DK sjet od kolene dolu 

po tibii. Pokud pohyb vykonává PDK, tak to pacientka zvládne bez problému. Na LDK 

je pohyb nekoordinovaný a rozkolísaný i přes to zvládla sjet levou patou po pravé tibii.

Diadochokinéze na HKK - pacientka měla při pohybu na PHK zachovanou koordinaci 

a pohybovou exkurzi, ale na LHK byla pohybová exkurze menší → 

hypodiadochokinéza.

Vyšetření napínacího manévru:

Laségueův manévr - u pacientky byl napínací manévr negativní bilaterálně

Vyšetření čití:

Povrchové čití na→HKK

1) taktilní – PHK bez patologického nálezu ve všech segmentech

-LHK- pacientka můj dotek cítí méně na dorzální straně paže a na dorzu ruky 

v dermatom C7

2) algické – PHK bez patologického nálezu

LHK - opět snížené čití na dorzální straně paže a dorzu ruky

3)termické - PHK bez patologického nálezu

LHK - nerozezná teplou sklenku v dlani

→DKK

1) taktilní – PDK bez patologického nálezu

- LDK - ventrální, dorzální,laterální i mediální část stehna je bez patologického nálezu. 

Z ventrální strany bérce je snížené čití. Na dorzální ploše nohy pacientka můj dotek cítí. 

Planta má čití také zachované.

2)algické – PDK bez patologického nálezu

- LDK - bolest necítí pouze z ventrální strany bérce

3) termické - PDK bez patologického nálezu

LDK - nerozezná teplou sklenku po přiložení na bérec 

Hluboké čití na→HKK

1) polohocit - PHK - bez patologického nálezu



87

- LHK - rozpozná polohu prvních tří prstů, prsteníček a malíček pozná jen občas

2) pohybocit - PHK - bez patologického nálezu

- LHK - opět rozpozná pohyb pouze prvních tří prstů a někdy odpoví správně i na 

polohu prsteníčku a malíčku

→ DKK

1) polohocit - PDK- bez patologického nálezu

-LDK - nerozezná polohu na prstech, kromě palce

2) pohybocit – PDK - bez patologického nálezu

- LDK - nerozezná pohyby na prstech, kromě palce

Stereognozie

PHK bez patologického nálezu. LHK rozpozná míček s ,,bodlinami“, ale lžičku nebo 

menší předmět již nerozezná. Při vyšetření pacientka seděla na lůžku se spuštěnými 

DKK a měla zavřené oči.

Meningeální jevy:

 Příznak opozice šíje - bez patologického nálezu

 Brudzinskiho fenomén - bez patologického nálezu

Vyšetření úchopů dle Nováka:

1) Jemný, precizní úchop

 Štipec - PHK zvládne, LHK nezvládne

 Špetka - PHK zvládne, LHK relativně zvládne

 Laterální úchop - PHK zvládne, LHK relativně zvládne

2) Silový úchop

 Kulový úchop - PHK zvládne, LHK zvládne

 Háček - PHK zvládne, LHK zvládne

 Válcový úchop - PHK zvládne, LHK zvládne
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Vyšetření spasticity dle Ashwortha:

U pacientky nebyla přítomna žádná spasticita, a proto byla ohodnocena č. 1 - žádný 

vzestup svalového tonu.

Speciální testy:

1) Barthel index - hodnocení osobní ADL

 jídlo, pití - samostatně 10b.

 oblékání - samostatně 10b.

 koupání - samostatně nebo s dopomocí 5b.

 osobní hygiena - samostatně nebo s dopomocí 5b

 kontinence moči - plně kontinentní 10b

 kontinence stolice - plně kontinentbí 10b.

 použití WC - s pomocí 10b.

 přesun lůžko židle - samostatně 15b.

 chůze po rovině nad 50m - samostatně nad 50m 15b.

 chůze po schodech - s pomocí 5b.

Hodnocení: 61 - 95 bodů - závislost lehčího stupně

2) FIM (Functional Independence measure) – Funkční míra nezávislosti

Na rozdíl od Barthel indexu obsahuje i kognitivní a psycho - sociální položky. Sedm 

základních úrovní stanovuje míru závislosti a požadovanou pomoc druhé osoby.

 fyzické funkce v oblasti osobní péče (sebesycení, péče o vzhled, koupání, 

oblékání) - 22 bodů

 kontrola svěračů (močení, defekace, inkontinence) - 39 bodů

 přesuny (postel, vozík, toaleta) - 24 bodů

 lokomoce (chůze, jízda na invalidním vozíku, schody) - 15 bodů

 schopnost porozumět, vyjadřovat se, řešit problémy, sociální interakce a paměť-

19 bodů
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Nezávislý pacient je ohodnocen nejvyšším počtem bodů →7 b. Maximální skóre 

je 126 bodů. Pacientka získala 119 bodů.

3) Berg Balance Scale (Bergova balanční škála)

Hodnotí rovnováhu podle úkolů vyžadující zapojení různých složek posturální 

kontroly. Obsahuje 14 úkolů odlišné obtížnosti: stoj, stoj spojný, stoj se zavřenýma 

očima, tandemový, na jedné dolní končetině, sed bez opory, vstávání a sedání, 

přesuny, otáčení, dosahování dopředu za nataženou paží, zvedání předmětů ze země. 

Každá činnost je ohodnocena 0-4 body, kdy 0 značí nejnižší funkční úroveň.

Maximální počet bodů- 56

Vysoké riziko pádů - 20 b.

Střední riziko pádů - do 40b.

Nízké riziko pádů - nad 40b

Pacientka dosáhla 39 bodů – střední riziko pádů.

3.6.13 Závěr	vyšetření

U pacientky je přítomná levostranná centrální paréza. Projevuje se lehkým 

brněním v LHK i LDK. Dále je snížené čití, převážně akrálně na postižených 

končetinách a porušená jemná motorika na LHK. 

Stoj zvládá bez opory. Lehce porušená rovnováha - mírně napadá na levou 

stranu. Kloubní rozsahy nejsou na horních i dolních končetinách u pacientky výrazně 

omezené. 

Zvýšené svalové napětí je v m. biceps brachii (LHK), m. triceps surae soleus 

a gastrocnemius (LDK), mm. peronei (LDK)., paravertebrální svalstvo od Th - L 

přechodu až po C - Th přechod a mezilopatkové svaly dxt. 

U pacientky jsou zkrácené flexory kyčelního kloubu bil., flexory kolenního 

kloubu bil., paravertebrální svaly, m. pectorales major bil. et minor dxt., mm. trapezius 

horní část bil., m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus bil. – již stupeň 1

na počátku převažoval stupeň 2

Hypermobilita nebyla ani v jedné zkoušce prokázána. Při vyšetření fascií byla 

nalezena patologická bariera u lumbodorzální fascie směrem kraniálním dxt., dále 

patologická bariéra u krční fascie sin. 
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U testování hybných stereotypů měla problém s provedením flexe trupu a při 

pokusu o klik se pacientka dostala pouze do vzporu ležmo.

U vyšetření kloubní vůle byly nalezeny patologické bariéry převážně v IP 1, 2 

v MCP chloubech, IP kloubu palce. Linsfrankův kloub, IP 1, 2 a IP kloub palce na obou 

DKK. V C - Th přechodu je omezen dorzální a laterální posun vpravo. Lp patologická 

bariera do rotace. Patologická bariéra v acromioklavikulárním kloubu na LHK ve směru 

kranio - kaudálním. Sternoklavikulární kloub - patologická bariéra ventro - dorzálně 

a kranio - kaudálně bil.

Pomocí neurologického vyšetření bylo zjištěno, že má problémy se zrakem a to 

v takové míře, že pacientce chybí celé levé zorné pole - levostranná hemianopsie. Pohyb 

bulbů symetrický do krajních poloh, bez nystagmu, zornice izokorické. Se sluchem 

problémy nemá žádné, pouze porucha rovnováhy. Mezi pozitivní patologické jevy 

u pacientky patří Mingazzini na LHK i LDK, Hautantova zkouška na LHK, Barré 

na LHK i LDK Babinski, Sicardův a Vítkův test na LDK.

Porušená funkce mozečku se prokázala při vyšetření taxe a diadochokinezé kdy 

si pacientka nezvládla sáhnout levým ukazováčkem na špičku nosu, dále byla 

u pacientky dysmetrie, stále lehké poruchy koordinace při chůzi a stoji, porucha jemné 

koordinace na LHK přetrvává. Při vyšetření reflexů jsme zjistili, že pacientka reaguje 

poměrně málo - hyporeflexie, arelexie. Břišní reflexy - hypogastrický, mezogastrický 

a epigastrický → areflexie.

Čití má postiženo jak povrchové, tak i hluboké na LHK i LDK. Dotek cítí méně 

na dorzální straně levé paže a na dorzu levé ruky. V této oblasti je hypestezie i na 

algický podnět. V dlani má hypestezii na termické podněty. Hluboké čití je postiženo 

u levého malíčku. Polohu a pohyb prvních tří (někdy 4) prstů na LHK bez problému 

rozpozná. Na LDK je taktilní hypestezie na ventrální straně bérce a na dorzu nohy. 

Na stehně a plantě LDK taktilní podnět pacientka cítí, v této oblasti je také hypestezie 

na algické a termické podněty. Hluboké čití je opět porušeno na LDK. Pacientka 

nerozezná jak polohu prstů, tak ani jejich pohyb (kromě palce). Stereognozie je 

porušena na LHK pokud dáme pacientce menší a drobnější předmět.

Úchopy na PHK bez patologického nálezu. Na LHK pacientka nezvládne jemné, 

precizní úchopy - štipec, laterální úchop.

Test dle Ashvortha neprokázal žádnou spasticitu.
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Pomocí speciálních testů jsme zjistili, že pacientka má lehkou závislost na okolí 

(podpora, dopomoc…) a hrozí u ní střední riziko pádu.

3.7 Zhodnocení	efektu	terapie

Terapie měla největší efekt na zlepšení koordinace a na posílení a aktivaci svalů 

končetin. K výraznému zlepšení došlo i u korigovaného sedu a stoje, kdy pacientka 

zvládla v určité míře sama zkorigovat jednotlivé segmenty těla do správného nastavení. 

Pacientka zvládla chůzi bez opory a chůzi po schodech. Ke značnému pokroku dopředu 

došlo i v oblasti povrchového a hlubokého čití.
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4 ZÁVĚR

Zpracování bakalářské práce na téma cévní mozková příhoda byla přínosem 

z hlediska velice podrobného seznámení s touto diagnozou. 

Obecná část je věnována charakteristice onemocnění, také etiopatogenezi, 

diagnostice, prevenci, rizikovým faktorům, incidenci, léčbě a možnostem 

fyzioterapeutických postupů, které jsou vázané na dané onemocnění. 

Speciální část obsahuje kazuistiku pacientky (anamnézu, vstupní a výstupní 

kineziologický rozbor), která prodělala ischemickou cévní mozkovou příhodu, průběh 

navržené terapie a nechybí ani celkové zhodnocení efektu terapie.

Obecná část měla pro mě veliký přínos v nově zjištěných informací, co se týká 

problematiky cévní mozkové příhody. Během části praktické jsem mohla získat další 

zkušenosti s vyšetřením a terapii s pacientkou, která byla hospitalizována 

na rehabilitačním oddělení. 

Krátkodobý plán se podařilo z velké části splnit. Došlo ke zlepšení stability jak 

v sedě, ve stoje, tak i při chůzi. Pacientka už zvládla i chůzi po schodech. Došlo 

ke zvýšení kloubního rozsahu, převážně v ramenním a kyčelním kloubu sin. Odstraněny 

byly reflexní změny v oblasti zad. 

Dlouhodobý plán – dále musí pacientka navštěvovat pravidelně rehabilitaci 

se zaměřením na svalovou vytrvalost (kondiční cvičení), na zlepšování jemné i hrubé 

motoriky, protahování zkrácených svalů a na korekci postavení hlavy vůči trupu. 

Vše směřuje k co největší samostatnosti pacientky. Oční lékař by jí měl pomoci 

s postižením zraku.

Pacientka byla během mé praxe velice ochotná a výborně spolupracovala. 

Snažila se plnit zadané instrukce a pokyny jako třeba autoterapii. Po několika terapiích 

byl vidět poměrně velký pokrok a hlavně lepší nálada pacientky, že je zase o něco 

schopnější a samostatnějsí.

Během měsíce jsem se seznámila s pracovištěm a měla jsem možnost nahlédnout 

i na jiná oddělení. Zajímavé pro mě bylo cvičení s amputáři, na které jsem mohla chodit 

každý den. V rámci měsíční praxe pod dohledem přiděleného fyzioterapueta jsem byla 

seznámena s vedením dokumentace a vykazováním kódů pro pojišťovny. Praxe pro mě 
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byla velikým přínosem jak ve spolupráci s lidmi, tak v získání nových zkušeností 

a informací. Věřím, že vše, co mi praxe přinesla využiji i v budoucnu ve svém 

profesním životě.
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6 Přílohy

I Žádost Etické komisi UK



II Vzor informovaného souhlasu

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k 

vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření a 

následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím s 

provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 

Datum:…………………………………………………………………. 

Osoba, která provedla poučení:…………………………………….. 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………… 

Vlastnoruční podpis pacienta:….. ……………………………………
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Et. – a

M. – musculus, sval

Rtg. – rentgen

C páteř – krční páteř

Th páteř – hrudní páteř

HKK – horní končetiny

SC skloubení – sternoclaviculární skloubení

AC skloubení – acromioclaviculární skloubení

HK – horní končetina

ADL – aktivity of daily living, aktivity všedního života

L páteř – bederní páteř

N. – nádech

V. – výdech

PIR – postizometrická relaxace

AGR – antigravitační relaxace
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ABD – abdukce

FL – flexe

ZR – zevní rotace
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EX – extenze

MR – magnetic resonance, magnetická rezonance

CT – komputer tomography, počítačová tomografie
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BMI – body mass index
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P – pravá
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St.p. – status post, stav po

L – levá

TrP – trigerpoint, spoušťový bod
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IP – interfalangeální
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BI - Barthel Index (Barthelův test) 

CMP - cévní mozková příhoda 

ČR - Česká republika 

č. - číslo 

DSA - digitální subtrakční angiografie 

EKG - elektrokardiogram 

FT - fyzikální terapie 

FTVS - Fakulta tělesné výchovy a sportu 

n. - nervus 

PNF - proprioreceptivní neuromuskulární facilitace 

RIND - reverzibilní ischemický neurologický deficit 

TIA - tranzitorní ischemická ataka 

UK - Univerzita Karlova 

ICMP – ischemická cévní mozková příhoda

ICH - intracerebrálního krvácení

SAK – subarachnoidální krvácení

aa. – arterie
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