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Abstrakt 

Autor: 

Kateřina Plíhalová 

Název práce: 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po multiviscerální transplantaci 

Cíle práce: 

Cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků o multiviscerální transplantaci 

a zpracování kazuistiky pacienta, který podstoupil transplantaci pěti břišních orgánů, 

z pohledu fyzioterapeuta. 

Metoda: 

Práce je rozdělena na část obecnou (teoretickou) a speciální (praktickou). Obecná část 

byla zpracována na základě odborné literatury a shrnuje základní informace 

o problematice jaterních onemocnění a o řešení jejich terminálních stádií pomocí 

multiviscerální transplantace. Část speciální zaznamenává průběh rehabilitace 

s pacientem po multiviscerální transplantaci v rámci souvislé odborné praxe. 

Výsledky: 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo v rámci terapie zlepšení celkové kondice, zvýšení 

svalové síly a redukce otoků na dolních končetinách. Výsledný efekt byl zaznamenán 

jak objektivně, tak subjektivně. 

Klí čová slova:  
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Abstract 

Autor: 

Kateřina Plíhalová 

Title: 

Case study of physiotherapy treatment of a patient after multivisceral transplantation 

Objective: 

The aim of this thesis is a summary of theoretical knowledge of a multivisceral 

transplantation and a case study of physiotherapy treatment of a patient, who underwent 

a transplantation of five visceral organs. 

Methods: 

The thesis is divided into two parts – general (theoretical) and special (practical). 

Theoretical part is based on the research of professional literature and summarises 

the basic information about the problems of liver diseases and about the management 

of their terminal phases using a multivisceral transplantation. Practical part documents 

the process of rehabilitation of the patient after multivisceral transplantation during 

the continuous physiotherapy internship. 

Results: 

The therapy reached the best results in the area of better overall condition of the patient, 

muscle strength improvement and reduction of edema in lower extremities. The final 

effect of the therapy was noted both subjectively and objectively.  

Key words:  

cirrhosis of the liver, portal hypertension, multivisceral transplantation, physiotherapy 
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1 ÚVOD 

 Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření kazuistiky pacienta s využitím všech 

dosud nabytých praktických dovedností z oboru fyzioterapie a doplnění praktické části 

o teoretické znalosti týkající se diagnózy a léčby vybraného pacienta. Z tohoto důvodu 

je práce rozdělena na část obecnou a speciální.  

Speciální část byla vytvořena na základě absolvování souvislé odborné praxe 

na JIP transplantačního oddělení na pracovišti IKEM, v termínu od 5. 1. 2015 do 30. 1. 

2015. K vypracování kazuistiky jsem si vybrala pacienta po multiviscerální 

transplantaci, která byla indikována z důvodu jaterní cirhózy s rozsáhlým rozvojem 

portální hypertenze. Práce s tímto pacientem byla velmi zajímavá a unikátní, 

neboť multiviscerální transplantace, kterou pacient podstoupil, byla první operací tohoto 

typu v České republice, ale i na území celé Evropy.  Kazuistika obsahuje anamnestické 

údaje pacienta, vstupní i výstupní kineziologický rozbor, kompletní popis všech 

absolvovaných terapeutických jednotek a zhodnocení efektu terapie. 

Obecná část předchází části speciální a podává teoretické informace o etiologii 

a patogenezi pacientova onemocnění – autoimunitní cirhózy jater s rozvojem portální 

hypertenze. Zaměřuje se také na shrnutí faktů o multiviscerální transplantaci 

a o rehabilitaci pacientů po takto obtížném zákroku. Celá obecná část vznikla 

na podkladě nastudované odborné literatury.  
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 Anatomie břišní dutiny 

 Břišní dutina (cavitas abdominalis) je největší dutinou těla a obsahuje některé 

životně důležité orgány. Její ohraničení tvoří shora bránice (oddělující dutinu břišní 

od dutiny hrudní), směrem dolů přechází dutina břišní v dutinu pánevní. Z dorzální 

strany je prostor ohraničen páteří a bilaterálně m. psoas maior a m. quadratus 

lumborum. Hranici laterální a ventrální tvoří svaly m. transversus abdominis, m. rectus 

abdominis, mm. obliqui a fascie transversalis. (Čihák, 2002) Vnitřek dutiny vystýlá 

hladká lesklá blána – pobřišnice (peritoneum), která přechází v podobě závěsů 

(mesenterií) na orgány a obklopuje jejich povrch. Závěsy fixují jednotlivé orgány 

na místě a zároveň jimi procházejí cévy a nervy jdoucí k játrům, žaludku, tenkému 

a tlustému střevu a slezině. (Dylevský, 2009) Játra a žaludek jsou umístěny v horní části 

břišní dutiny a vyplňují oblast brániční klenby - žaludek v levé části, játra z větší části 

v oblasti pravé. Po zadní stěně žaludku se táhne slinivka břišní a dosahuje až ke slezině, 

která se nachází po levé straně žaludeční stěny. Tenké střevo zabírá většinu prostoru 

břišní dutiny pod játry a žaludkem a z vnějších stran je ohraničeno vzestupným, 

příčným a sestupným tračníkem tlustého střeva. (Čihák, 2002) Uložení orgánů v břišní 

dutině můžeme vidět na Obr. č. 1.  

1 – játra; 2 – žlučník; 3 – tlusté střevo;  

4 – pánev; 5 – jícen; 6 – slezina; 7 -žaludek;  

8 – slinivka břišní; 9 - tenké střevo;  

10 - konečník 

 

Obr. č. 1 – Uložení orgánů v břišní dutině (McCracken, 2002) 
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2.2 Anatomie jater 

 Játra jsou největší a nejtěžší žlázou lidského těla - jejich hmotnost se průměrně 

pohybuje kolem 1500 g. Je to orgán ovoidního tvaru, velmi měkký a poddajný, 

ale relativně křehký a náchylný k traumatickému poranění. (Čihák, 2002) 

Za fyziologických okolností je nehmatný, skrytý za pravostrannými žebry.  Horní 

plocha jater nasedá na bránici, spodní plocha je v kontaktu s okolními orgány břišní 

dutiny – žaludkem, jícnem, dvanáctníkem, ohybem tlustého střeva, pravou ledvinou 

a nadledvinou. Rýhy nacházející se na povrchu jater dělí orgán na čtyři laloky. V místě 

příčného zářezu, tzv. jaterní branky (porta hepatis), vstupují do jater všechny struktury 

vedoucí či odvádějící potřebné látky. Jedná se o žlučovody, odvádějící žluč 

do dvanáctníku, vrátnicovou žílu (v. portae), která přivádí krev z orgánů 

gastrointestinálního traktu k filtraci, a o jaterní tepnu (a. hepatis), jejímž úkolem je 

zásobování jater okysličenou krví. 

 Mikroskopická stavba jater je velmi komplikovaná. Skládá se z mnohostěnných 

jaterních buněk – hepatocytů, které se shlukují do pravidelně uspořádaných trámců 

a lalůčků. Mezi nimi hojně probíhají žlučové kanálky a žilní a tepenné vlásečnice. 

Parenchym obsahuje také malé množství vaziva, jež odděluje jednotlivé lalůčky 

od sebe. (Dylevský, 2009) 

 

2.2.1 Portální jaterní oběh 

Hlavní přívod látek ke zpracování zajišťuje portální jaterní oběh, který do jater 

přivádí živiny ze žaludku, tenkého a tlustého střeva, sleziny a slinivky břišní. Portální 

neboli funkční oběh je tvořen soutokem v. lienalis, v. mesenterica superior 

a v. mesenterica inferior, které se sbíhají do většího kmene v. portae (viz Obr. č. 2). 

Tento kmen pak vstupuje do jater a větví se na menší cévy jdoucí do jednotlivých 

jaterních lalůčků, aby mohla být krev v jaterních tkáních přefiltrována. Odtok krve 

z jater dále zajišťují vv. hepaticae, které odvádí krev do dolní duté žíly. Krev 

přicházející portálním oběhem tvoří zhruba 75% krve protékající játry. Zbylých 25% 

krve přivádí a. hepatica, která se stará o výživu a okysličení samotných jaterních tkání.  

(Langmeier, 2009) 
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Obr. č. 2 – Větvení portálního řečiště (Lukáš, 2005) 

 

2.3 Fyziologie jater 

 Játra patří mezi životně důležité orgány, pro jejich nepostradatelnou úlohu 

v procesech látkové výměny. Mezi jejich hlavní úkoly se řadí především tvorba nových 

látek, které organismus potřebuje ke správné funkci, a odstraňování škodlivých látek, 

jež by mohly organismu ublížit. Probíhá zde metabolismus živin (cukrů, tuků 

a bílkovin) a také mnoho detoxikačních dějů, které zbavují organismus nebezpečných 

toxinů. Degradují se zde látky jako bilirubin, amoniak nebo etanol. Játra jsou zároveň 

zásobárnou živin, vitamínů, železa a rezervoárem krve. Tvoří se zde žluč, potřebná 

k trávení tuků. Z důvodu neustále probíhajících chemických (exotermních) reakcí 

se teplota v játrech se pohybuje kolem 40 - 41⁰C. Toto teplo se šíří do ostatních orgánů 

a napomáhá udržovat teplotu tělesného jádra. Mimo jiné zajišťují játra tvorbu hormonů 

erytropoetinu a angiotenzinu. Některé hormony jsou v játrech naopak inaktivovány. 

(Trojan, 2003; Rokyta 2008)  

 



13 

 

2.4 Patofyziologie jater 

Pro správnou funkci jater je důležitá jak nezměněná struktura tkání, 

tak přiměřený průtok krve. Játra mají relativně velkou regenerační schopnost a základní 

funkce dokáže plnit i pětina jaterní tkáně. Přesto může dojít k jejich nevratnému 

poškození, které se neobjede bez četných a závažných projevů. Mezi nejčastější příčiny 

vedoucí k poškození jater patří požití některých toxických látek včetně pravidelného 

požívání alkoholu, viry hepatitidy, nádory či metastázy a metabolické nebo oběhové 

poruchy. (Vokurka, 2014) V anamnéze pacientů, kteří trpí jaterním onemocněním, 

se mohou objevit příznaky jako nechutenství, únava, hubnutí, nauzea, zvracení a tlak 

v pravém podžebří. (Lukáš, 2005) 

 

 2.4.1 Portální hypertenze 

Normální krevní tlak ve v. portae se pohybuje v rozmezí do 10 mm Hg. 

Při částečném či úplném zneprůchodnění jedné nebo více žil portálního oběhu dochází 

ke zvýšení tlaku v portálním řečišti nad 10 mm Hg a dochází ke ztížení odtoku 

(tzv. venostáze) a hromadění krve před poškozenou oblastí. Tento patologický stav 

nazýváme portální hypertenzí. Zneprůchodnění může nastat v portálním oběhu 

(prehepatický blok), v jaterní tkáni (hepatický blok) nebo v oblasti jaterních žil 

(posthepatický blok). (Vodička, 2014) Do jater se nedostávají potřebné živiny, 

které mají být portální krví dopraveny do jaterních lalůčků k filtraci. Zvýšený žilní tlak 

navíc ovlivní fyziologický průběhu funkce jater a také ostatních orgánů, jejichž cévy 

jsou spjaté s portálním řečištěm. Portální hypertenze nejčastěji vzniká jako důsledek 

cirhózy jater, trombózy žil portálního oběhu nebo vv. hepaticae a také 

při pravostranném selhávání srdce. (Vokurka, 2014) 

 

2.4.1.1 Cirhóza jater jako příčina portální hypertenze 

 Cirhóza jater je chronické onemocnění charakterizované ireverzibilní přestavbou 

jaterní tkáně - zvyšuje se tvorba vaziva, které nahrazuje funkční tkáň (jaterní buňky) 

a ve tkáních tvoří vazivové uzle (nody). Narušená architektura ovlivňuje kromě samotné 

funkce jater také jaterní cévy – redukuje se cévní řečiště a tím se zhoršuje průtok krve 

játry. Poškození je nevratné a může vyústit až v jaterní selhání. Hlavní příčinou vzniku 
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tohoto onemocnění mohou být chronické hepatitidy, alkohol, porucha žlučových cest 

(tzv. biliární cirhóza) a další metabolická, toxická či autoimunitní poškození. 

V důsledku dlouhodobého ztížení průtoku játry se postupně začnou projevovat příznaky 

portální hypertenze.  (Vokurka, 2014) 

 

2.4.1.2 Klinický obraz portální hypertenze 

 Městnáním krve v portálním řečišti vznikají v břišní dutině četné změny. 

Překrvují se orgány a sliznice gastrointestinálního traktu, čímž se zhoršuje vstřebávání 

a trávení živin. Portokavální zkratky, které tvoří kolaterální oběh obcházející játra 

a ve zdravém organismu představují pouze drobné spojky, jsou nadměrně rozšířeny. 

(Vokurka, 2014) Množství krve, které tímto kolaterálním řečištěm protéká, není 

v játrech filtrováno a vtéká přímo do systémové cirkulace. Tím vzniká riziko, že toxické 

látky, obsažené v krvi, poškodí celý systémový oběh nebo mozkovou tkáň. Některé 

toxické látky se mohou podílet na vzniku jaterní encefalopatie. (Chrobák, 2007) Může 

docházet ke vzniku ascitu (volné tekutiny v břišní dutině) a ke zvětšení sleziny, 

tzv. splenomegalii. Objevuje se zvýšené riziko vzniku hemoroidů a jícnových varixů, 

které mohou snadno způsobit životu nebezpečné krvácení do břišní dutiny.  

K tomuto stavu se následně může přidat také poškození žil portálního oběhu, 

způsobené nadměrným tlakem na žilní stěny a venostázou v portálních cévách. 

V žilních stěnách dochází postupně k patologické přestavbě a vzniku trombózy, 

což ještě zhorší průběh portální hypertenze a znásobí přítomné příznaky. (Vokurka, 

2014) 

Důsledky působení portální hypertenze na orgány břišní dutiny zpracoval 

přehledně ve schématu Vokurka (2014). 
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Obr. č. 3 – Schéma důsledků portální hypertenze (Vokurka, 2014) 

 

2.5 Diagnostika cirhózy jater a portální hypertenze 

 Důležitými prostředky pro stanovení diagnózy - cirhózy jater – jsou zobrazovací 

metody.  Využívá se ultrasonografie nebo CT vyšetření, které prokáže ložiskové změny 

jaterní tkáně. Zásadní význam má také cílená biopsie jater, jejíž vzorek je podroben 

histologickému rozboru a na základě zhodnocení výsledků může být diagnóza 

potvrzena či vyvrácena. (Navrátil, 2008) To, zda cirhóza již způsobila rozsáhlejší 

změny v podobě portální hypertenze, poznáme dle projevujících se příznaků, které byly 

popsány výše, v kapitole Klinický obraz portální hypertenze. Ověřit ji můžeme pomocí 

CT-angiografie (popř. MR-angiografie), která ukáže zúžení či ucpání některé z žil. 

Velikost průtoku a tlaku v portálním řečišti můžeme změřit dopplerometrií 

nebo využitím invazivní transparietální splenoportografie. (Vodička, 2014) 

 

2.6 Léčebné řešení cirhózy jater a portální hypertenze 

 Změny, které nastávají při cirhóze jater a portální hypertenzi na orgánech břišní 

dutiny, jsou nevratné a neexistuje žádná konzervativní léčba, která by mohla funkci 

poškozených orgánů obnovit. Snahou konzervativní léčby je alespoň zastavit 
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zhoršování zdravotního stavu odstraněním příčiny, např. abstinencí u alkoholových 

cirhóz či léčbou chronických jaterních onemocnění. Pokud již dojde k příznakům 

portální hypertenze, terapie je symptomatická a zaměřuje se cíleně na jednotlivé obtíže 

pacienta (odstranění ascitu, prevence krvácení z jícnových varixů). (Navrátil, 2008) 

V případě, že u pacienta i přes konzervativní léčbu dochází dále k progresi 

onemocnění a k postupnému selhávání jater či jiných orgánů břišní dutiny, jediným 

řešením, které pacientovi dokáže pomoci, je transplantace. U pacienta se provede 

předtransplantační vyšetření a pokud nejsou shledány žádné příčiny, které by bránily 

lékařům v provedení transplantace, je pacient zapsán na čekací listinu. O zařazení 

pacienta vždy rozhoduje multidisciplinární tým, složený z odborníků na transplantační 

chirurgii, gastroenterologii, kardiologii, nefrologii, psychologii, atd. (Nishida, 2014) 

Pořadí pacientů na čekací listině je seřazeno dle urgence, která je přiřazena každému 

pacientovi na základě aktuálního zdravotního stavu pod číslem 0-4: 

0 – pacient zařazený, ale neaktivní 

1 – pacient aktivní, čekající doma 

2 – pacient aktivní, hospitalizovaný na standartním oddělení nemocnice 

3 – pacient aktivní, hospitalizovaný na JIP nebo ARO 

4 – pacient aktivní, bezprostředně ohrožený na životě (např. nemocný akutně 

indikovaný k retransplantaci) 

(Oliverius, Transplantace tenkého střeva v IKEM)  

 

2.7 Klasifikace transplantací orgánů břišní dutiny 

Transplantace orgánů břišní dutiny lze rozdělit dle rozsahu operace, neboli dle 

množství a kombinace transplantovaných orgánů. Výběr daného operačního způsobu 

závisí na rozsahu poškozených orgánů a rozhodnutí operatéra. Pokud jsou poškozena 

pouze játra, pacient je indikován k izolované  transplantaci jater. V případě, že je 

poškozeno více orgánů břišní dutiny a transplantace jater se jeví jako nedostatečné 

řešení, lze uvažovat o transplantování několika orgánů najednou. (Lata, 2005)  
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Nejčastější transplantace, které se v oblasti břišní dutiny provádějí, jsou: 

ITx  – izolovaná transplantace tenkého střeva (při selhávání funkce tenkého střeva) 

LTx  – izolovaná transplantace jater (při selhávání funkce jater) 

PTx – izolovaná transplantace pankreatu (v rámci terapie diabetes mellitus I. typu) 

LITx  – kombinovaná transplantace jater a tenkého střeva (v případě kombinace 

jaterního a střevního selhávání, např. při trombóze v. portae a v. mesenterica) 

MVTx  – multiviscerální transplantace (v případě kombinace jaterního a střevního 

selhávání se současným poškozením dalších orgánů břišní dutiny) 

(Mamode, 2013) 

 

Obr. č. 4 – Typy transplantace orgánů břišní dutiny (Ueno, 2010) 

 

2.8 Multiviscerální transplantace  

Multiviscerální transplantace je obtížný operační výkon, který zahrnuje 

transplantaci několika orgánů břišní dutiny zároveň. Transplantuje se tenké střevo, 

žaludek, játra, slinivka, slezina, popř. tlusté střevo či ledviny. Orgány se dárci odebírají 

tzv. en bloc (hromadně, zároveň) a stejným způsobem se také vkládají do břišní dutiny 

příjemce. Někdy se přistupuje k odebrání orgánů i s části břišní stěny nebo se provádí 

tzv. modifikovaná multiviscerální transplantace (MMVTx) bez odebrání jater. 

(Mamode, 2013; Bayless, 2005) 
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 Metoda multiviscerální transplantace je relativně nově zařazovaným operačním 

výkonem. Největší rozvoj této metody nastal během posledních cca 25 let díky 

neustálému zdokonalování lékařské péče a chirurgických technik, rozšířením znalostí 

o střevní fyziologii a slizniční imunologii a také díky rozvoji imunosupresivní léčby. 

Důležitým faktorem je i zdokonalení monitorovacích zařízení, s jejichž pomocí mohou 

lékaři včas rozeznat rozvíjející se komplikace a reagovat na ně příslušnou léčbou. (Ruiz, 

2014) 

 

2.8.1 Indikace 

Multiviscerální transplantace je jediným řešením pro pacienty 

s těžkým a neřešitelným funkčním poškozením orgánů gastrointestinálního traktu, 

kdy selhávají životně důležité orgány jako játra či tenké střevo. Dále se indikuje 

pacientům s rozsáhlými srůsty, nádory či píštělemi v oblasti břišní dutiny. (Mao, 2009) 

Transplantační výkon musí často podstoupit i děti (kojenci od 3 měsíců), z důvodu 

vrozených vad, jako je nekrotická enterokolitida, střevní atrézie (neprůchodnost) 

nebo gastroschíza. (Ueno, 2010)   

 

2.8.2 Kontraindikace 

Existují stavy, při kterých není možné pacienta k transplantaci doporučit. Jedná 

se o absolutní kontraindikace, kam patří septický stav pacienta, přítomnost 

nevyléčitelného onemocnění (HIV infekce, maligní nádor) nebo kompletní ztráta 

cévního přístupu (tzn., že by pacientovi nemohly být podávány léky a infuze intra 

arteriálně). Kalendářní věk pacienta je kontraindikací relativní, při rozhodování 

se přihlíží k biologickému věku a celkovému zdravotnímu a psychickému stavu, 

který umožní pacientovi těžký zákrok přestát. (Gilroy, 2014) 

 

2.8.3 Výběr vhodného dárce 

 Dárce pro transplantaci musí splňovat kritéria ustanovená zákonem. Věk dárce 

by se měl pohybovat ve věkovém rozmezí do 45 let a v případě rozhodnutí o překročení 

doporučené věkové hranice se hodnotí biologický věk dárce. Pacientova tělesná 

hmotnost by neměla přesáhnout 75 kg (BMI > 35). Ideální velikost štěpu se odebírá 
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z dárce, který je o 25-50% menší než příjemce, a to z důvodu velké pravděpodobnosti 

rozsáhlých srůstů po opakovaných chirurgických intervencích na orgánech břišní 

dutiny. Vždy je výhodou, pokud je krevní skupina dárce a příjemce totožná, 

ale transplantace lze provést i v případě, že krevní skupina identická není. V anamnéze 

dárce se nesmí vyskytovat přítomnost předchozích chirurgických operací břišní dutiny, 

vážnějších střevních onemocnění jako Crohnova choroba či ulcerózní kolitida a nesmí 

obsahovat ani záznam o dlouhodobé hypotenzi či hypoxii, neboť tenké střevo je velmi 

náchylné k ischemii a štěp by mohl být poškozen již před transplantací. (Lomax, 2011) 

Při vyšetření nesmí být u dárce nalezeny pozitivní výsledky na viry hepatitidy či HIV. 

(Nishida, 2014) 

 

2.8.4 Pooperační komplikace 

Pooperační komplikace mohou nastat po jakémkoliv chirurgickém operačním 

výkonu, z nichž nejzávažnější je např. rozvoj infekce nebo vznik tromboembolické 

nemoci či zápalu plic. Stavy po transplantaci se však vyznačují ještě jedním 

charakteristickým pooperačním stavem, který brání hladkému pooperačnímu průběhu, 

a tím je rejekce.  

 

2.8.4.1 Rejekce 

Rejekce znamená odmítnutí transplantovaného štěpu organismem příjemce. Je to 

přirozená imunitní odpověď na přítomnost cizího tělesa v břišní dutině, která směřuje 

k destrukci transplantovaného orgánu. Prevalence vzniku záleží na použité 

imunosupresivní léčbě, jejímž úkolem by mělo být potlačení autoimunitní reakce a tudíž 

prevence rozvoje této komplikace. Proto by se bezprostředně po operaci a následně 

pravidelně (alespoň 2x týdně po několik měsíců) mělo provádět endoskopické vyšetření 

s biopsií štěpu, aby se případná rejekce včas detekovala a nasadila se příslušná léčba. 

Nejčastěji jsou v důsledku rejekce poškozeny sliznice orgánů a cév. Nejnáchylnějším 

orgánem bývá tenké střevo, a proto se endoskopie a biopsie tenkého střeva využívá 

i pro detekci správné funkce orgánů po multiviscerální transplantaci, neboť by 

se případná rejekce projevila na střevní sliznici nejdříve. V rámci endoskopického 

vyšetření se hodnotí výška a tvar klků a mikroklků, které jsou při rejekci vyhlazeny, 

a přítomnost erytému či krvácení (viz Obr. č. 5). Během procesu odmítnutí orgánu 
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se mohou objevit také symptomy jako je horečka, bolesti břicha, ileus, změna 

charakteru stolice a zvýšená produkce tekutiny z ileostomie. Největší riziko vzniku 

se objevuje v prvních dnech či týdnech po operaci. (Lata, 2005; Ueno, 2010) 

 

Obr. č. 5 – Sliznice tenkého střeva při endoskopickém vyšetření (Sidhu, 2002) 

A + D – fyziologický nález, B + E – mírná rejekce, C + F – těžká rejekce 

 

2.8.5 Imunosupresivní léčba 

Jak již bylo zmíněno, organismus pacienta vnímá transplantovaný orgán jako 

cizorodý materiál a jeho přirozenou reakcí je snaha o odmítnutí (odhojení) nově 

získaných tkání. Imunosupresivní terapie je jediným možným řešením, jak rejekci 

transplantovaného štěpu zabránit. Imunosupresivní léky obsahují látky, které snižují 

imunitní odpověď a brání tak organismu v přirozené, ale nežádoucí, reakci na neznámý 

podnět. První dávku těchto farmak dostane pacient již před operačním výkonem a od té 

doby je musí užívat pravidelně po celý život. Aby byla zajištěna co největší ochrana 

před rejekcí, je důležité poctivě dodržovat předepsané dávky, dobu podání 

a nekombinovat imunosupresi s medikamenty či potravinami, které by mohli působení 

účinných imunosupresivních látek snížit (např. citrusy). Riziko vzniku rejekce ale 

existuje vždy a ani nejnovější imunosupresivní léky, které jsou vysoce účinné, 

nezaručují 100% účinnost. Mezi imunosupresivní látky (léky), které se pacientům 

indikují nejčastěji, patří tacrolimus (Prograf), mykofenolát (Cell-cept), sirolimus 
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(Rapamycin), cyklosporin (Sandimmune Neoral) a steroidní látky (Prednison, 

Hydrocortison). (Murray, 2013) 

Stejně jako ostatní léky má i imunosupresivní terapie mnoho vedlejších účinků, 

se kterými musíme počítat vzhledem k tomu, že pacienti tyto léky užívají a budou 

užívat pravidelně po zbytek života. Jednotlivé typy léků se často indikují 

v kombinované formě (pacient užívá 2 či více léků zároveň), aby mohly být 

do organismu vpravovány v menším množství a omezilo se riziko vzniku nežádoucích 

účinků. Nejzásadnější vedlejší účiny jednotlivých léků jsou: 

tacrolimus - nefrotoxicita, gastrointestinální obtíže, vznik lymfomu, deprese 

mykofenolát - gastrointestinální obtíže, horečka, sepse, anemie, úbytek kostní dřeně 

sirolimus - hypertenze, otoky, hyperlipidemie, bolesti hlavy a kloubů, trombocytopenie 

cyklosporin - nefrotoxicita, hepatotoxicita, třes, akné, leukopenie, hypertenze 

steroidy - gastrointestinální obtíže, změny nálad, osteopenie, Cushingův syndrom 

 Kromě těchto konkrétních nežádoucích projevů musíme počítat také s tím, 

že imunosupresivní terapie snižuje imunitu jako takovou, a tudíž jsou pacienti užívající 

tyto léky náchylnější k získání jakékoliv infekce, se kterou přijdou do styku. (Murray, 

2013) 

 

2.8.6 Výživa po transplantaci 

 Během prvních 24 hodin po transplantaci se začíná s výživou pomocí 

parenterální a enterální výživy. Parenterální výživou označujeme podání umělé výživy 

infuzí přímo do krevního oběhu pomocí periferního nebo centrálního vstupu. Enterální 

výživa se podává do gastrointestinálního traktu – k dlouhodobější výživě tímto 

způsobem se využívá zavedená gastrostomie (PEG) nebo jejunostomie (PEJ). Podávají 

se roztoky s přesně určeným složením živin, minerálů, vitamínů a stopových prvků, 

aby měl organismus všechny potřebné složky potravy k zajištění fyziologických funkcí. 

(Zadák, 2008)  

Na perorální způsob výživy se u pacientů bez komplikací a bez náznaku 

vznikající rejekce přechází relativně brzy. Normálního stravovacího režimu bez potřeby 

doplňování živin enterální či parenterální cestou se dosahuje zhruba po dvou měsících. 
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Jídelníček by měl pacientovi sestavovat nutriční specialista, ale stravování by nemělo 

mít velká omezení. Jíst by se mělo pravidelně, často a po malých dávkách. Doporučuje 

se lehce stravitelná, zdravá a pestrá strava s dostatečným množstvím živin a vitamínů. 

Podávaná jídla by neměla být nadýmavá, příliš tučná, solená a kořeněná a neměla by 

obsahovat nestravitelnou vlákninu. Potraviny by měly být tepelně zpracovány, 

aby se zamezilo přítomnosti velkého množství bakterií. Nedoporučují se ani ty, 

do kterých jsou bakterie cíleně přidávány, např. plísňové sýry nebo mléčné výrobky 

s živými kulturami. (Matarese, 2010) Omezena by měla být konzumace citrusů, 

které snižují působení imunosupresiv. Platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů 

(Mikušová, 2010) 

 

2.8.7 Život po transplantaci 

Pacienti indikovaní k transplantaci trpí dlouhodobě zhoršenou kvalitou života, 

z důvodu postupně se rozvíjejících příznaků onemocnění. Proto by se měl jejich 

zdravotní stav po absolvování transplantace a přestátí časné pooperační péče zlepšit. 

Pokud se nevyskytnou během operace či pooperační péče žádné komplikace, měl by 

se pacient vrátit během několika měsíců do běžného života, včetně návratu 

do pracovního procesu, společenského života i volnočasových aktivit. Ani sport není 

pro pacienty kontraindikací, spíše naopak. Při všech činnostech je však důležité 

dodržovat preventivní opatření, které by mělo pacienta ochránit před hrozícími 

komplikacemi. (Abdeldayem, 2012) 

 

2.8.8 Režimová opatření 

V rámci prevence možných komplikací by měl pacient po transplantaci 

dodržovat několik základních pravidel. Důležité je např. vyvarovat se prostředím, 

kde hrozí zvýšené riziko nákazy (dopravní prostředky), striktně dodržovat osobní 

hygienu a nepřicházet do kontaktu s nemocnými nebo se zvířaty, jež by mohly být 

nosiči infekce (kočky, ptáci). Také práce na zahradě nejsou vhodnou aktivitou z důvodu 

velkého rizika nákazy bakteriemi z půdy. Během prvních třech měsíců, kdy je riziko 

nákazy nejvyšší, se doporučuje užívání roušky, popř. sterilních rukavic. 
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Pří plánování dovolené by si pacienti měli vždy vybírat destinace s vysokým 

hygienickým standardem, dobrou dostupností zdravotní péče a jistotou konzumace 

nezávadných potravin a pitné vody. Pacient by měl mít pod kontrolou, zda mu na celou 

dobu pobytu vystačí imunosupresivní léky. (Oliverius, Kdy budu moci opět jíst?)  

Důležité je pacienty upozornit, aby nezvedali ani nenosili těžká břemena, 

a tím nedocházelo k přetěžování břišní stěny a nedošlo ke vzniku kýly či břišní diastázy. 

(Abdeldayem, 2012) 

Kouření je zakázané, neboť je škodlivé i pro zdravé lidi a tím spíše pro pacienty 

po transplantaci. Pacient je vlivem imunosupresivní léčby náchylnější ke vzniku 

zhoubných onemocnění, které je u kuřáků obecně pravděpodobnější. (Mikušová, 2010) 

 

2.9 Fyzioterapie pacientů po transplantaci orgánů břišní dutiny 

2.9.1 Vliv onemocnění jater a tenkého střeva na pohybový aparát 

U pacientů, kteří čekají na transplantaci a tudíž je stádium jejich onemocnění již 

velmi vážné, nacházíme atrofii svalové hmoty a úbytek svalové síly, zvýšení únavnosti 

a snížení celkové kondice. Toto zhoršení celkového zdravotního stavu je důsledkem 

rozvíjejících se příznaků choroby a sekundárních změn, které s sebou terminální fáze 

onemocnění přináší. U pacientů s indikací k multiviscerální transplantaci, kteří mají 

porušenou funkci jater nebo tenkého střeva, představuje nejzásadnější problém porucha 

metabolismu a zpracování živin. Poškozené orgány nejsou schopny zajistit dostatečný 

přísun živin a energie do svalů, čímž dochází k postupnému zhoršování funkčního stavu 

pohybového aparátu. Onemocnění ve většině případů doprovázejí také rozsáhlé otoky 

a ascites, které zhoršují pohyblivost a ztěžují chůzi, což vede u většiny pacientů 

k poklesu fyzické aktivity a výkonnosti. (Abdeldayem, 2012) 

 

2.9.2. Cíle rehabilitace po transplantaci orgánů břišní dutiny 

Hlavním cílem rehabilitace u pacientů po transplantaci některého či některých 

orgánů břišní dutiny je zvýšení kvality života pomocí zlepšení soběstačnosti 

a samostatnosti pacienta a jeho začlenění do aktivního života. Konkrétní dílčí cíle jsou 

popsány v kapitolách 2.9.3 – 2.9.5., neboť se mění v jednotlivých fázích rehabilitace 

a podle aktuálního zdravotního stavu pacienta. (Abdeldayem, 2012) 
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2.9.3 Fyzioterapie v rámci časné pooperační péče 

Role fyzioterapie v časné pooperační péči je velmi důležitá a to již při pobytu 

pacienta na oddělení JIP nebo ARO. Začíná prvním pooperačním dnem a trvá 

do přeložení pacienta na standartní oddělení. Cílem rehabilitační péče v tomto období je 

zabránit komplikacím, které mohou vznikat na základě imobilizace pacienta. Jedná se 

o prevenci vzniku tromboembolické nemoci, dekubitů a plicních komplikací (hrozí 

především riziko zápalu plic). V rámci prevence vzniku dekubitů se využívá polohování 

a pro prevenci plicních komplikací se zařazuje dechová rehabilitace, kam spadá 

lokalizované dýchání, vibrace pro uvolnění hlenu a expektorace s přidržením operační 

rány. Jako prevence tromboembolické nemoci se provádí kondiční cvičení pomocí 

aktivních, asistovaných nebo pasivních pohybů v jednotlivých kloubech a včasná 

vertikalizace, hned jak to dovolí zdravotní stav pacienta. Vertikalizace do sedu probíhá 

přes bok, neboť břišní svaly jsou operačním řezem poškozeny a vyvolávat jejich 

zvýšené napětí je kontraindikováno. Přetěžování břišní stěny bychom se měli vyvarovat 

i při ostatních pohybových aktivitách. Součástí prevence TEN je také bandážování 

dolních končetin a nasazení antikoagulačních léků - tyto úkony však nepatří 

do kompetence fyzioterapeuta. (Stiller, 2000) 

 

2.9.4 Fyzioterapie v rámci hospitalizace 

Po přeložení pacienta na standartní oddělení se nadále pokračuje v zavedené 

terapii a dle zdravotního stavu se přidává na intenzitě a obtížnosti. Rehabilitační 

jednotku je třeba vždy upravit dle aktuálního fyzického i psychického stavu pacienta. 

Cíle terapie se zaměřují na pacientovy konkrétní potřeby a obtíže, které vznikly 

na základě operačního výkonu nebo jsou pozůstatkem z období, kdy pacient čekal 

na transplantaci (viz kapitola Vliv onemocnění jater a tenkého střeva na pohybový 

aparát). Pacienty v rehabilitaci často omezuje zvýšená únava. Nejčastější obtíže, které se 

u pacientů po multiviscerální transplantaci vyskytují, jsou problémy s chůzí, otoky, 

snížená svalová síla a bolesti v oblasti operační rány. Možné fyzioterapeutické metody, 

jimiž lze obtíže zmírnit či odstranit, jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

(Abdeldayem, 2012) 
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2.9.4.1 Nácvik chůze a rovnováhy 

Chůze je důležitým předpokladem k docílení samostatnosti a soběstačnosti 

pacienta. Zároveň slouží jako prevence atrofie svalstva, osteoporózy a dalších 

komplikací. Pacientům po transplantaci může činit obtíže z důvodu snížené svalové síly 

a výkonnosti, zvýšené únavnosti a přítomnosti otoků, které snižují propriocepci nohy. 

Rovnováha může být narušena náhlou změnou těžiště po absolvované transplantaci 

břišní dutiny. V začátcích nácviku můžeme pacientovi ulehčit situaci použitím 

vysokého chodítka nebo čtyřkolky. Postupem času by měl být pacient schopen chůze 

bez pomůcky. Před odchodem do domácí péče by měl pacient zvládat také chůzi 

po schodech. Stabilitu nacvičujeme pomocí senzomotorické stimulace. (Kolář, 2009) 

 

2.9.4.2 Redukce otoků 

U pacientů po transplantaci se ve většině případů vyskytují oboustranné otoky, 

postihující rovnoměrně obě dolní končetiny. Tvoří se z důvodu renální insuficience 

nebo polékově – otoky mohou způsobit např. kortikosteroidy, blokátory kalciových 

kanálů nebo nesteroidní antiflogistika. (Chochola, 2011) Otoky mohou způsobovat 

bolest, tlak a nepříjemné napětí, snižují schopnost propriocepce nohou, omezují pohyb 

v postiženém segmentu a reflexně inhibují okolní svalové skupiny. V rámci fyzioterapie 

můžeme pacientům s otoky pomoci využitím technik měkkých tkání dle Lewita, 

míčkování dle Jebavé a především manuální lymfodrenáží. Z fyzikální terapie lze 

indikovat přístrojovou lymfodrenáž v podobě vakuum-kompresivní terapie 

nebo pneuvenu, dále vodoléčbu (střídavé koupele, vířivku) a ultrazvuk. (Kolář, 2009) 

 

2.9.4.3 Zvýšení svalové síly 

Sílu jednotlivých svalových skupin můžeme vyšetřit pomocí svalového testu 

dle Jandy. Metoda rozvoje svalové síly vychází z naměřeného stupně na škále 0-5. 

Při nízké svalové síle (0-2) posiluje pacient s dopomocí, bez odporu gravitace. Pokud 

pacient dosahuje alespoň svalové síly stupně 3, posilování probíhá proti odporu 

gravitace nebo proti zvýšenému odporu. (Janda, 2004) K tomu nám může posloužit 

široké spektrum pomůcek v podobě overballů, therabandů, činek, atd. Posilovat lze 

metodami analytickými nebo syntetickými. Využít můžeme např. senzomotorickou 
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stimulaci, PNF dle Kabata nebo vývojovou kineziologii. Velikost zátěže a počet 

opakování jednotlivých cviků musí být úměrný pacientovu zdravotnímu stavu. V rámci 

posilování nesmíme zapomenout také na aktivaci hlubokého stabilizačního systému, 

jehož správná funkce je pro pacienty po transplantaci velmi důležitá. (Kolář, 2009) 

 

2.9.4.4 Péče o jizvu 

Péči o jizvu zahajujeme po vyjmutí stehů z operační rány, pokud je jizva klidná, 

nehnisající a bez strupů. Jejím cílem je prevence vzniku hypertrofických či keloidních 

jizev, které mohou omezovat pohyblivost postiženého segmentu. Posunlivost lze 

ovlivňovat vždy jeden rok od vzniku jizvy. Pacientům se doporučuje udržovat čerstvou 

jizvu v čistotě, vyčkat samovolného odloupnutí strupů, minimálně po dobu prvních tří 

měsíců ji nevystavovat slunečním záření a denně ji promazávat, aby nedošlo 

k přesychání kůže. V rámci fyzioterapeutické péče by se měla provádět tlaková masáž 

a protažení jizvy vůči okolním tkáním. (alespoň 3x denně po dobu 10 minut). Technik 

měkkých tkání dle Lewita lze využít také na ostatní měkké tkáně v okolí jizvy. 

(Smičková, 2011)  

 

2.9.5 Fyzioterapie v pozdním stádiu 

V rámci propuštění z nemocnice by měla být pacientovi doporučena ambulantní 

rehabilitační péče. Cílem tohoto období je udržení co nejlepší úrovně fyzické aktivity. 

U pacientů se může vyvinout strach z poškození nově transplantovaného orgánu, a proto 

svoji fyzikou aktivitu omezují. Tomuto stavu je potřeba zabránit a je důležité motivovat 

a podporovat pacienta v pohybu. Pohybová aktivita je pro pacienty nezbytná také kvůli 

prevenci osteoporózy, hypertenze, obezity, kardiovaskulárních poruch a dalších 

symptomů, které se mohou rozvíjet následkem imunosupresivní léčby. (Abdeldayem, 

2012) 

Během prvních 3 měsíců po transplantaci se doporučuje pouze nenáročná 

fyzická aktivita v podobě krátkých procházek. Během této doby by mělo dojít 

ke stabilizaci transplantačního štěpu a dostatečnému zhojení operační rány. 

V dlouhodobějším měřítku lze postupně přidávat sportovní aktivity střední intenzity 

jako jogging, jízda na kole nebo plavání. Oproti tomu se nedoporučují kontaktní 
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sportovní hry jako fotbal nebo basketbal, kde by mohlo dojít k úrazu břicha a tím 

k poškození transplantovaného štěpu. Navíc je u těchto sportů větší riziko zlomenin, 

ke kterým jsou pacienti po transplantaci náchylnější vlivem osteoporotických účinků 

imunosupresiv. Sportovat by se mělo s mírou, aby nedocházelo k velké únavě a tudíž 

ke snížení obranyschopnosti organismu. (Abdeldayem, 2012; Mikušová, 2010) 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

 Speciální část bakalářské praxe vznikla na základě souvislé odborné praxe, 

kterou jsem absolvovala na Institutu klinické a experimentální medicíny v termínu 

od 5. 1. 2015 do 30. 1. 2015. Terapeutické jednotky probíhaly pod dohledem 

supervizora na JIP transplantačního oddělení, kde byl pacient hospitalizován. 

Před zahájením vyšetření a terapie podepsal pacient informovaný souhlas (viz příloha 

č. 2), na jehož základě byl navrhovaný projekt práce schválen Etickou komisí UK FTVS 

(viz příloha č. 1). Před začátkem terapií proběhl vstupní kineziologický rozbor, 

podle kterého byl navržen krátkodobý i dlouhodobý terapeutický plán. Následovalo 11 

rehabilitačních jednotek, které probíhaly jednou denně, vždy v dopoledních hodinách. 

Po ukončení terapií proběhl výstupní kineziologický rozbor, na jehož základě proběhlo 

zhodnocení efektu terapie. Všechny fyzioterapeutické metody používané během terapií 

byly náplní tříletého bakalářského studia oboru fyzioterapie na UK FTVS. Použity byly 

tyto metody a techniky: míčkování dle Jebavé (1994), techniky měkkých tkání 

dle Lewita (1996) senzomotorická stimulace, PNF dle Kabata (Holubářová, 2011), LTV 

individuální a nácvik vertikalizace a lokomoce. K vyšetření byl využit krejčovský metr 

a plastový goniometr, pro terapii molitanový míček, overball, theraband, 2 pěnové 

labilní plochy a válcová úseč. 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: B. P., muž 

Ročník:  1954 

Diagnóza:  

Z98.8 - St. p. multiviscerální transplantaci 

E03 - Autoimunitní hypotyreóza 

Indikace k multiviscerální transplantaci pro:   

K76.6 - Portální hypertenze kombinované etiologie (multiviscerální trombóza a jaterní 

cirhóza) 



29 

 

I81 – Kavernózní přestavba v. portae, v. lienalis a v. mesenterica superior 

K75.4 – Autoimunitní jaterní cirhóza 

R18 – Refrakterní ascites 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, v oblasti břišní dutiny a hrudníku nepociťuje žádné 

bolesti. Stěžuje si pouze na bolesti dolních končetin distálně od kolenních kloubů, které 

způsobuje rozsáhlý otok. 

Objektivní: Pacient je hospitalizován na JIP transplantačního oddělení IKEMu, 24. 

pooperační den. Je orientován místem, časem i osobou. Při příchodu fyzioterapeuta do 

pokoje leží pacient na lůžku v poloze na zádech. Na první pohled je vidět velký otok 

dolních končetin a ascites břišní dutiny. Sterilně překrytá operační rána se táhne od 

symfýzy až po processus xiphoideus hrudní kosti. V pravé dolní části břišní stěny se 

nachází dočasná ileostomie, v levé části PEG a dvě drobné rány po vyjmutí drénů, též 

sterilně překryté. Pacient trpí dalekozrakostí, má 2 dioptrie na pravém i levém oku. 

Dominantní horní končetina – pravá. 

Váha: 80 kg 

Výška: 160 cm 

BMI: 31,3 

TF: 68 tepů/min 

DF: 17 dechů/min 

Rodinná anamnéza: 

 Otec zemřel v 82 letech na srdeční selhání, matka v 80 letech na rakovinu 

v oblasti krku - pacient nedokáže blíže specifikovat. Jinak se v rodině nevyskytují žádné 

dědičné choroby. Dvě dcery - zdrávy. 

Osobní anamnéza: 

Dřívější onemocnění: Pacient prodělal běžná dětská onemocnění, v 9 letech (1963) 

hepatitidu A a v 15 letech (1969) infekční mononukleózu. Ve 28 letech (1982) měl 

sportovní úraz – rupturu laterálního kolaterálního vazu kolenního kloubu vpravo, 
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který byl řešen sádrovou fixací bez následné rehabilitace. V roce 2012 podstoupil 

v nemocnici IKEM hernioplastiku umbilikální a levostranné skrotální kýly. Pacientovi 

je od dětství diagnostikována autoimunitní hypotyreóza, která je kompletně 

a bez následků substituována pomocí farmakologické léčby (Euthyroxem). 

Nynější onemocnění: Pacient je od 12. 12. 2014 hospitalizován v nemocnici IKEM 

po multiviscerální transplantaci pěti břišních orgánů - jater, žaludku, tenkého střeva, 

sleziny a slinivky. Důvodem operace byla jaterní cirhóza autoimunitního původu 

s multiviscerální trombózou a kavernózní přestavbou v. portae, v. mesenterica superior 

a v. lienalis. První příznaky onemocnění se projevili v roce 2009 zvýšenou únavou, 

nechutenstvím a nevolnostmi po jídle. Následně se přidaly velké bolesti břicha 

a od ledna 2014 také progredující ascites nereagující na režimová opatření 

ani farmakologickou léčbu. Několik měsíců před transplantací musel pacient docházet 

2-3x týdně na punkce vody z břišní dutiny – vždy bylo odebráno kolem 10 litrů 

tekutiny. Celkový stav pacienta se postupně zhoršoval, výkonnost rapidně klesala. 

Proto pacient v září 2014 podstoupil předtransplantační vyšetření, při němž nebyla 

shledána kontraindikace, která by bránila transplantačnímu výkonu, a 15. 10. 2014 byl 

pacient zařazen na waiting list. Následně pravidelně docházel na kontrolní vyšetření, 

kde se zjistila ještě mírná progrese renální insuficience. Před operací již pacienta jeho 

zdravotní stav závažně limitoval v běžném denním životě. Z důvodu otoku ho provázela 

dušnost, byl neustále unavený, trpěl nechutenstvím a téměř nemohl pozřít normální 

stravu. Velký ascites břišní dutiny omezoval pacienta v pohybu, svalová síla se rychle 

snižovala a svaly atrofovaly. Několik týdnů před operací trávil pacient kvůli 

narůstajícím obtížím v nemocnici téměř každý den. Vhodný dárce pro transplantaci 

se našel v den provedení zákroku, operace trvala zhruba 10 hodin a proběhla 

bez komplikací.  

Farmakologická anamnéza: 

Pacient užívá po operaci velké množství léků, které během hospitalizace podává 

zdravotnický personál. Nejdůležitější skupinou léků jsou pro pacienta imunosupresiva, 

která potlačují obranyschopnost organismu a tím zabraňují odmítnutí transplantovaných 

orgánů organismem. Tyto léky bude muset pacient užívat doživotně. Dále je pacientovi 

indikována antibiotická léčba, která chrání imunosupresí oslabený organismus 

před nákazou. Jakákoliv infekce by mohla pacientův stav vážně ohrozit. Další podávané 
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léky slouží k prevenci TEN, snižují pooperační bolesti, optimalizují funkci břišních 

orgánů a množství minerálů a hormonů v organismu. Dostatečný příjem živin 

(při nemožnosti jejich získávání perorální cestou) je zajištěn kompletní parenterální 

výživou AIO (all-in-one). Substrátem, který obsahuje dostatečné množství denních 

energetických zdrojů (cukrů, tuků a bílkovin), vody, minerálních iontů a vitaminů. 

Euthyrox užívá pacient jako substituční léčbu autoimunitní hypofunkce štítné žlázy, 

kterou má diagnostikovanou z dřívější doby. Podrobný plán farmakologické léčby: 

ATB: Cymevene plv 350 mg i.v. 1-0-1; Biseptol tbl 480 mg p.o. po-st-pá 

Imunosuprese: Hydrocortison plv 50 mg i.v. 1-1-1; Tacrolimus (dle hladiny) tbl 2,5 mg 

p.o. 1-0-1 

Bolusové podání: Controloc plv 20 mg p.o. 1-0-1; Ursosan cps 250 p.o. 1-1-1; Itoprid 

tbl 50 mg p.o. 1-1-1; Fraxiparine sol 0,6 ml s.c. 1-0-1; Anopyrin tbl 100 mg p.o. 1-0-0; 

Ketonal 1 amp i.v. p.p., max 2x denně; Euthyrox tbl 100 ug p.o. 1-0-0; Vigantol sol 10 

gtt p.o. 0-1-0; Rocaltrol cps 0,5 ug p.o. 0-1-0; Neurol tbl 0,25 mg p.o. 1-0-1 d.p.; Maxi-

kalz tbl 1000 mg p.o. 1-0-0; Milgamma sol i.m. 1-0-0 (středa); Calciferol sol 7,5 mg 

i.m. (10. a 25. v měsíci) 

Kont. infuze: Humulin R 50 j/50  ml FR kont. i.v. dle glykémie 

Výživa: AIO kont. i.v./48 hod + NaCl 10% 50 ml  

Alergologická anamnéza: 

 Pacient žádnou alergii neudává. 

Pracovní a sociální anamnéza: 

 Pacient pracoval 38 let jako zedník, nyní pobírá invalidní důchod. Je ženatý, 

se svou rodinou žije v patrovém rodinném domě v Plané u Mariánských Lázní. Cestou 

do patra musí vyjít cca 10 schodů. 

Sportovní anamnéza: 

 Pacient hrál od mala až do svých 55 let závodně fotbal. 

Abusus: 

 Pacient nekouří ani nepije kávu, alkohol dříve požíval příležitostně, v posledních 

letech vůbec. 
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Předchozí rehabilitace: 

 Pacient podstupuje rehabilitace v rámci pooperační péče po multiviscerální 

transplantaci. Rehabilitační jednotky začaly probíhat první pooperační den na oddělení 

KARIP a probíhaly 2x denně (14. 12. 2014 – 27. 12. 1014). Po přeložení na JIP 

transplantačního oddělení pokračovaly dále 1x denně (28. 12. 2014 – 4. 1. 2015). 

Obsahem rehabilitačních jednotek bylo kondiční cvičení v rámci prevence TEN, 

dechová rehabilitace a nácvik vertikalizace a chůze. 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: 

Průběh hospitalizace po transplantaci: 

- 14. 12. 1014 – revize dutiny břišní, extrakce roušek, kontrola vitality orgánů, 

definitivní resutura 

- 15. 12. 2014 – kontrolní biopsie tenkého střeva (bez rejekce), extubace 

- 18. 12. 2014 – ileostomie a PEG odvádějí, funkce štěpů dobrá 

- 19. 12. 2014 – pacient je hemodynamicky i ventilačně stabilní, na USG dobré 

prokrvení štěpů, nízké jaterní testy, koagulace v normě, tenké střevo vykazuje 

resorbční schopnost 

- 22. 12. 2014 – kontrolní endoskopie (bez patologického nálezu), přetrvávají vysoké 

odpady z PEGu 

- 24. 12. 2014 – RTG vyšetření srdce a plic (bez patologického nálezu) 

- 25. 12. 2014 – kontrolní biopsie střeva (bez patologického nálezu) – biopsie dále 

indikována 2x týdně 

- 27. 12. 2014 – překlad pacienta z KARIP na JIP transplantačního oddělení 

 

- během hospitalizace podstoupil pacient 4x hemodialýzu z důvodu zadržování vody 

a tvorby otoků, poslední proběhla dne 30. 12. 2014 

Indikace k RHB: 

 Indikace k rehabilitaci je st. p. multiviscerální transplantaci. Rehabilitace je 

pro pacienta důležitou součástí léčby. Pacientovi byla předepsána LTV na lůžku 

s postupnou vertikalizací dle aktuálního zdravotního stavu. Důležitým cílem terapie je 

především zlepšení celkové kondice, zdatnosti a samostatnosti pacienta, aby se mohl 

vrátit do běžného života s co nejmenšími omezeními. Terapie se bude věnovat redukci 
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otoků, zvýšení svalové síly, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, nácviku chůze 

a rovnováhy a redukci reflexních změn na měkkých tkáních břišní dutiny, které vznikly 

následkem operace. V případě, že se bude pacientův zdravotní stav vyvíjet ideálně, měl 

by pacient během několika měsíců bez jakýchkoliv obtíží zvládat každodenní domácí 

činnosti, popř. se rekreačně věnovat sportům mírné či stření intenzity zátěže (turistika, 

jízda na kole).  

Diferenciální rozvaha: 

 Na základě diagnózy a lokalizace operačního výkonu lze u pacienta 

předpokládat bolesti v oblasti břišní dutiny a operační rány, ztuhlé a neprotažitelné 

měkké tkáně (kůže, podkoží, fascie) v oblasti břicha a hrudníku. Přímé břišní svaly jsou 

po operaci poškozené, a proto bychom se během terapií měli vyvarovat pozicím, 

které budou na břišní svalstvo vyvíjet velké nároky a zátěž. Postupné zpevňování břišní 

stěny bude probíhat od hlubokých struktur k povrchovým, posilováním hlubokého 

stabilizačního systému a pánevního dna, aby nedošlo k pooperační komplikaci v podobě 

břišní kýly či diastázy břišních svalů. Vzhledem k relativně dlouhodobé imobilizaci 

pacienta na lůžku můžeme předpokládat oslabení a hypotrofii kosterního svalstva, 

slabost a závrať během prvních vertikalizací nebo bolesti zad. Nesmíme zapomenout 

také na riziko vzniku trombo-embolické nemoci, zápalu plic a dekubitů. Stejně jako 

u ostatních pacientů, kteří byli zaintubováni v typické pozici s extenzí hlavy a krční 

páteře, lze očekávat blokády krční páteře, AO skloubení a C-Th přechodu, hypertonické 

svaly krku a šíje. Terapii by mohly komplikovat také přetrvávající problémy pacienta 

s mírnou renální insuficiencí a zadržováním vody - přetrvávající ascites břišní dutiny, 

otoky a dušnost při námaze. Dále musíme (zejména do budoucnosti) počítat také 

s vedlejšími účinky imunosupresiv, které pacient pravidelně užívá a bude užívat celý 

život. Mezi tyto účinky patří například osteoporóza, svalová slabost, vzestup krevního 

tlaku, zažívací obtíže nebo zvýšený výskyt infekcí.  
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor (5. 1. 2015) 

Pro pacienta je důležité, aby nebyl nakažen žádnou infekcí. Proto je k němu 

do pokoje povolen vstup pouze v  plášti, čepici, roušce a rukavicích. Jakmile se pacient 

vyskytuje mimo pokoj, musí mít na sobě také roušku a rukavice. Tyto zásady platí 

pro celý pobyt pacienta v nemocničním zařízení i pro následný pobyt v domácím 

prostředí. Nutnost dodržování těchto opatření ovlivnila např. palpační vyšetření, 

které nemohlo být z důvodu nasazených rukavic provedeno kvalitně. 

Vyšetření stoje aspekcí  

Zpředu: 

- ikterická barva kůže celého těla, nažloutlé bělmo očí 

- stojná baze rozšířená 

- velký otok obou DKK až po oblast stehen 

- klenba nohy nelze přes otok obou DKK posoudit 

- atrofie m. quadriceps femoris bilaterálně 

- břicho konvexně vyklenuté, nafouklé 

- jizva od symfýzy po processus xiphoideus sterni sterilně překrytá, stejně jako 2 

rány po vyjmutí drénů v pravé části břicha; dočasná ileostomie v oblasti pravé jámy 

kyčelní a PEG v oblasti žaludku 

- protrakční držení obou pletenců ramenních 

- HKK uvolněné s lokty v mírné semiflexi 

Zboku: 

- mírná semiflexe v kyčelních kloubech 

- náklon trupu vpřed 

- břišní stěna vyklenutá 

- mírně zvýšená kyfóza hrudní páteře 

- předsun hlavy a krční páteře 

Zezadu: 

- otok dolních končetin až nad úroveň podkolenních jamek 

- podkolenní i subgluteální rýhy ve stejné výšce 

- zakřivení páteře ve frontální rovině fyziologické 
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- prominence dolních úhlů lopatek 

- hlava v ose těla 

Vyšetření pánve 

Pánev ve fyziologickém postavení, bez přítomnosti anteverze/retroverze, rotace, 

torze či sešikmení. 

Dynamické vyšetření stoje 

Flexe trupu: nelze provézt v dostatečném rozsahu kvůli konvexnímu vyklenutí břišní 

dutiny 

Extenze trupu: ve fyziologickém rozsahu, křivka páteře se rozvíjí pravidelně až na ostrý 

zlom v oblasti přechodu hrudní a bederní páteře 

Lateroflexe trupu: stranově souměrný rozsah pohybu, křivka páteře se rozvíjí pravidelně 

až na ostrý zlom v oblasti přechodu hrudní a bederní páteře 

Vyšetření chůze aspekcí 

Pacient je zatím schopen chůze pouze s vysokým chodítkem. Chůze je mírně 

nestabilní, což mohou způsobovat otoky na obou DKK, které zhoršují propriocepci 

nohy, ale také změna těžiště způsobená nepřítomností ascitu a změnou orgánů v břišní 

dutině. Pacient navíc kvůli otoku téměř neobuje svou obuv určenou k chození. Chůze je 

rytmická, s rozšířenou bazí, kroky jsou krátké, ale délka kroku PHK a LDK je 

symetrická. První kontakt nohy s podložkou je fyziologicky přes patu, dále ale odval 

chodidla vázne, chybí odraz z prstů a palce, chodidlo se od podložky odlepuje celé 

najednou. Zátěž na obě končetiny se zdá být symetrická. Chybí extenze v kyčelním 

kloubu ve fázi odrazu DK. Dle Jandy peroneální typ chůze. Pohyby pánve jsou 

fyziologické. Zatížení vysokého chodítka není velké, pacient na chodítku „nevisí“, 

ale pouze se o něj jistí. Při chůzi cítí v oblasti otoku nepříjemný tlak až bolest, 

což znemožňuje chůzi na delší vzdálenost. Pacient je zatím schopen ujít cca 50 m. 

Vyšetření dechového stereotypu 

Vyšetření dechového stereotypu proběhlo vleže na zádech. U pacienta převládá 

kostální typ dýchání. Dech je pravidelný. Do nádechu se zapojují pomocné inspirační 

svaly, oblast dolních žeber se rozšiřuje nedostatečně, sternum se během dechových 

pohybů posunuje kranio-kaudálně.  
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Vyšetření stabilizace trupu dle Koláře 

Brániční test 

 Aktivace svalů proti odporu fyzioterapeuta v dorzo-laterální oblasti pod dolními 

žebry je minimální. Při aktivaci nedojde k laterálnímu rozšíření spodní části hrudníku 

a mezižeberních prostor. Stabilizaci trupu dle tohoto testu považujeme za insuficientní. 

Koordinace bránice a svalů trupu je nedostatečná. 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Břišní dutina a hrudník: Celá oblast břicha je nafouklá, ale palpačně měkká 

a nebolestivá. Protažitelnost kůže a podkoží na břiše i hrudníku je zhoršená - nejvíce 

ve střední linii trupu od symfýzy po processus xiphoideus sterni, tedy v oblasti jizvy. 

Samotná jizva je ale sterylně překryta a obsahuje kovové klipy, takže protažitelnost 

samotné jizvy nelze vyšetřit. Operační rána je bolestivá pouze při dotyku mírným 

tlakem, jinak bez bolesti. 

DKK: Otok na obou dolních končetinách je znatelný i palpačně a to od prstů 

až po oblast stehen. Kůže v celé této oblasti je napjatá, pohyblivost a protažitelnost 

tkáně je omezená, stejně jako podkoží a fascie. Palpace je pro pacienta nepříjemná 

až mírně bolestivá. 

Krční páteř / šíje: Kůže, podkoží i fascie v oblasti krku i šíje mají mírně omezenou 

protažitelnost, m. trapezius je v hypertonu a s četnými TrP (více v pravé části svalu). 

Palpace svalu je nebolestivá, kromě citlivých míst v místech TrP. 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Předpoklady z diferenciální diagnostiky o možnosti blokád v oblasti AO 

skloubení, krční páteře a C-Th přechodu po intubaci se nepotvrdily. Kloubní vůle 

ve všech segmentech je fyziologická. 

Vyšetření rovnováhy 

Romberg I - stoj o přirozené bazi: bez patologického nálezu, pacient je stabilní 

Romberg II - stoj o úzké bazi: pacient není schopen dát DKK k sobě do stoje spojného 

z důvodu velkého otoku, přesto lze vidět titubace především v předo-zadním směru 
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Romberg III – stoj o úzké bazi se zavřenýma očima: pozice je pro pacienta na první 

pohled obtížná, rozsah titubací se zvýraznil a pacientovi trvá déle výchylky stabilizovat, 

přesto je schopen stabilizovat natolik, že nehrozí akutní riziko pádu 

Stoj na 1 DK (PDK) – pacient je velmi nestabilní, titubace probíhají ve všech směrech 

a to i v proximálních segmentech, často musí být kompenzovány úklonem trupu 

na stranu stojné dolní končetiny, aby se pacient v dané pozici vůbec udržel; prsty 

na dolních končetinách jsou zatnuté do podložky 

Stoj na 1 DK (LDK) – reakce na ztíženou pozici je totožná s provedením ve stoji 

na PDK 

Trendelenburg – Duchennova zkouška – nelze vyhodnotit ani na jedné DK, pacient není 

schopen zaujmout výchozí pozici (stoj na 1 DK s druhou DK flektovanou v kolenním 

a kyčelním kloubu) 

Antropometrie DKK dle Haladové 

Obvodové rozměry DKK (v cm) PDK LDK 

Obvod stehna 15 cm nad patellou 51  50 

Obvod přes patellu 47 46,5 

Obvod přes tuberositas tibiae 43 43 

Obvod lýtka 43,5 43 

Obvod přes kotníky 29,5 30 

Obvod přes patu a nárt 37,5 38 

Obvod přes hlavičky metatarzů 27 28 

Tab. č. 1 – Obvodové rozměry DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

 

Délkové rozměry DKK (v cm) PDK LDK 

Anatomická délka 77 77 

Funkční délka 81 81 

Délka stehna 39 39 

Délka bérce 35 35 

Délka chodidla 23 23 

Tab. č. 2 – Délkové rozměry DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 
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Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů 

 Vyšetření rozsahů pohybu v jednotlivých kloubech bylo vyšetřováno 

při aktivním pohybu pacienta do krajních poloh. Pro nemožnost položit pacienta do lehu 

na břicho byly některé vyšetřovací polohy modifikovány a pacient byl vyšetřen v poloze 

vleže na boku (platí pro extenzi v ramenním kloubu, extenzi v kyčelním kloubu a flexi 

v kolenním kloubu).  

 

Goniometrické vyšetření HKK Rovina PHK LHK 

Ramenní kloub S 20 - 0 - 170 20 - 0 - 170 

F 170 - 0 - 0 170 - 0 - 0 

T 25 - 0 - 105 25 - 0 - 105 

R 85 - 0 - 85 85 - 0 - 85 

Loketní kloub S 0 - 0 - 135 0 - 0 - 135 

R 90 - 0 - 90 90 - 0 - 90 

Zápěstí S 75 - 0 - 80 75 - 0 - 80 

F 20 - 0 - 45 20 - 0 - 45 

Tab. č. 3 – Goniometrické vyšetření HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

 

Goniometrické vyšetření DKK Rovina PDK LDK 

Kyčelní kloub S 10 - 0 – 120 

s flexí kol. kloubu 

10 - 0 - 120 

s flexí kol. kloubu 

F 30 - 0- 15 30 - 0- 15 

R 45 - 0 - 35 45 - 0 - 35 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 115 0 - 0 - 115 

Hlezenní kloub S 5 - 0 - 20 5 - 0 - 20 

R 0 - 0 - 5 0 - 0 - 5 

Tab. č. 4 – Goniometrické vyšetření DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 
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Svalový test (orientačně) 

 Test svalové síly byl proveden pouze orientačně - některé svalové skupiny 

nemohly být otestovány a u některých testů musela být modifikována vyšetřovací 

poloha. Pacient nesmí ležet na břiše, což znemožnilo nastavení pacienta do některých 

předepsaných výchozích pozic Svalového testu dle Jandy. Test byl zaměřen pouze 

na svaly horních a dolních končetin z důvodu zákazu zapojování svalů trupu, především 

svalů břišních. Pohyby v hlezenních kloubech nemohly být kvůli otoku provedeny 

v plném rozsahu pohybu, proto jsou v tabulce zapsány s označením OP (omezení 

pohybu). 

 

Test svalové síly HKK  PHK LHK 

Ramenní kloub Flexe 4 4 

Extenze 4 4 

Abdukce 4 4 

Zevní rotace 4 4 

Vnitřní rotace 4 4 

Loketní kloub, 

předloktí 

Flexe 4 4 

Extenze 4 4 

Supinace 5 5 

Pronace 5 5 

Zápěstí Flexe s ulnární dukcí 5 5 

Flexe s radiální dukcí 5 5 

Extenze s ulnární dukcí 5 5 

Extenze s radiální dukcí 5 5 

Tab. č. 5 – Orientační test svalové síly HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

 

Test svalové síly DKK  PDK LDK 

Kyčelní kloub Flexe 3 3 

Extenze nelze testovat nelze testovat 

Abdukce 4 4 

Addukce 4 4 

Zevní rotace 4 4 
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Vnitřní rotace 3 3 

Kolenní kloub Flexe nelze testovat nelze testovat 

Extenze 4 4 

Hlezenní kloub Plantární flexe 3 (OP) 3 (OP) 

Plantární flexe s pronací 3 (OP) 3 (OP) 

Plantární flexe se supinací 3 (OP) 3 (OP) 

Dorzální flexe se supinací 3 (OP) 3 (OP) 

Tab. č. 6 – Orientační test svalové síly DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

 

Závěr vyšetření 

 Pacient je 24. den po transplantaci pěti břišních orgánů (jater, žaludku, tenkého 

střeva, sleziny a slinivky) z důvodu autoimunitní cirhózy jater s následným rozvojem 

portální hypertenze a kavernózní přestavbou žil břišní dutiny - v. portae, v. mesenterica 

superior a v. lienalis. Břišní dutina je nyní bez bolesti, stejně jako operační rána 

a všechny transplantované orgány fungují dle vyšetření lékařů fyziologicky. Největší 

obtíže momentálně činí pacientovi velké otoky DKK, které omezují rozsah pohybu 

v hlezenních kloubech, znepříjemňují pacientovi nácvik chůze a zhoršují jeho stabilitu 

při chůzi i ve stoji. Otoky působí pacientovi v DKK nepříjemný tlak až bolest, a to 

při pohybu i v klidu. Příčinou otoků je mírná renální insuficience projevující se 

zadržováním vody v organismu. Dále byla u pacienta během vyšetření nalezena snížená 

protažitelnost všech měkkých tkání jak v oblasti otoků, tak v oblasti břišní dutiny, 

především v blízkosti operační rány. Nefyziologický stereotyp dýchání se zapojováním 

pomocných nádechových svalů a insuficience při vyšetření stability trupu dle Koláře 

poukazuje na nedostatečnou koordinaci bránice s hlubokými svaly trupu a pánevním 

dnem, tedy na zhoršenou posturální stabilitu. Z důvodu inaktivity v posledních měsících 

před operací, imobilizace na lůžku po operaci a také přijímáním výživy pouze enterální 

a parenterální cestou, došlo k celkovému oslabení pacienta a snížení svalové síly 

na horních i dolních končetinách. Při vyšetření stoje bylo u pacienta navíc zjištěno 

vadné držení těla v podobě horního zkříženého syndromu dle Jandy - kombinace 

protrakce ramen s odstátými lopatkami, předsunutým držením hlavy a krční páteře. 

Vyšetření kloubní vůle v oblasti AO skloubení, krční páteře a C-Th přechodu neobjevilo 

žádné patologické změny.  
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 Na základě výsledků ze vstupního kineziologického vyšetření byl navržen 

krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán. Krátkodobý plán bude plněn po dobu 

hospitalizace pacienta v nemocničním zařízení, dlouhodobý plán by měl být následně 

zařazen v rámci domácí péče a ambulantní rehabilitace po propuštění z nemocnice. 

V tomto období mohou být zařazeny také cíle terapie z krátkodobého plánu, které se 

během hospitalizace v nemocnici nepovedlo splnit. 

 

Krátkodobý plán 

Zvýšení celkové kondice 

Redukce otoku 

Ovlivnění reflexních změn měkkých tkání 

Nácvik bráničního dýchání 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

Posílení oslabených svalových skupin 

Zlepšení propriocepce DKK 

Nácvik chůze s oporou/bez opory/po schodech 

 

Dlouhodobý plán 

Korekce vadného držení těla 

Péče o jizvu po vyjmutí stehů 

Zařazení vhodné pohybové aktivity do běžného života (turistika, jízda 

na kole/rotopedu…) 
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3.5 Průběh terapie 

 Pacient začal rehabilitovat již první pooperační den (14. 12. 2014) 

s fyzioterapeuty IKEMu na oddělení KARIP. Během prvních několika dní probíhaly 

rehabilitace 2x denně a jejich náplní byla prevence TEN, dechová rehabilitace, postupná 

vertikalizace do stoje a nácvik chůze s vysokým chodítkem. Po přeložení pacienta 

na JIP transplantačního oddělení (27. 12. 2014) probíhaly rehabilitace 1x denně 

a pokračovaly v zavedené terapii. Před začátkem našich společných rehabilitačních 

jednotek byl pacient schopen samostatné vertikalizace a chůze s vysokým chodítkem 

do vzdálenosti cca 50 m (viz vstupní kineziologický rozbor). 

 

1. RHB jednotka (6. 1. 2014) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, pouze otoky mu stále způsobují nepříjemný tlak 

v DKK.  

Objektivně: Pacient je komunikativní, spolupracující. Při příchodu leží na lůžku 

v poloze na zádech. Během dopoledne ho čeká ještě pravidelné endoskopické vyšetření 

s biopsií tenkého střeva. Je 25. den po transplantaci. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Redukce otoku DKK 

Ovlivnění reflexních změn v oblasti otoku 

Zlepšení propriocepce DKK 

Zvýšení celkové kondice 

Edukace správné vertikalizace do sedu po břišní operaci 

Nácvik chůze s vysokým chodítkem - prodloužení vzdálenosti, kterou je pacient 

schopen ujít 
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Návrh terapie: 

Manuální lymfodrenáž (provedena supervizorem)  

Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti otoku DKK 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

Kondiční cvičení 

Nácvik vertikalizace přes bok bez zapojení přímých břišních svalů 

Chůze s vysokým chodítkem 

 

Provedení: 

Manuální lymfodrenáž (provedena supervizorem)  

- uvolnění centrálních uzlin na krku, v podpaží a tříslech 

- využití speciálních hmatů pro podporu odtoku lymfy – směr hmatů 

z centrální oblasti do periferie 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast otoku DKK 

- míčkování technikou koulení pomocí molitanového míčku, disto-

proximálním směrem od nártů po stehenní svaly, z přední a laterální strany 

DKK (pacient vleže na zádech) 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně 

Kondiční cvičení 

- pacient vleže na zádech: 

- dorzální/plantární flexe, cirkumdukce v hlezenních kloubech (8x současně 

PDK, LDK) 

- flexe v kolenním a kyčelním kloubu se sunutím paty po podložce (8x 

PDK/LDK) 

- abdukce v kyčelním kloubu se sunutím DK po podložce (8x PDK/LDK) 
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- zevní a vnitřní rotace v kyčelním kloubu extendované DK ležící 

na podložce (8x současně PDK, LDK) 

Nácvik vertikalizace přes bok bez zapojení břišních svalů 

- vertikalizace pacienta přes bok s pokrčenými DKK, vysvětlení důležitosti 

provádění vertikalizace tímto způsobem 

Chůze s vysokým chodítkem 

- samostatná vertikalizace pacienta ze sedu do stoje a chůze s vysokým 

chodítkem po chodbě JIP (vzdálenost cca 100m) 

 

Závěr terapie: 

 Cíle RHB jednotky byly splněny. Pacient vnímal velmi pozitivně manuální 

lymfodrenáž a techniky měkkých tkání na otoky DKK, které mu částečně ulevily 

od nepříjemných pocitů. Edukace pacienta o vertikalizaci přes bok byla provedena již 

dříve, ale pacient tento způsob nedodržoval, a proto musela být zopakována. Pacientovi 

byla zdůrazněna důležitost tohoto postupu a vysvětleny možné následky, které by 

mohly při vstávání se zapojováním přímých břišních svalů nastat. Chůze pacienta byla 

stabilní a vysoké chodítko je pro něj již zbytečné, proto budeme v dalších dnech 

nacvičovat chůzi se čtyřkolkou. 

 

2. RHB jednotka (7. 1. 2014) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, bolest dolních končetin je v klidu o něco snesitelnější.  

Objektivně: Pacient je dobře naladěný, na terapii se těší. Otoky DKK stále přetrvávají. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Ovlivnění reflexních změn v oblasti břicha a hrudníku 

Ovlivnění reflexních změn v oblasti otoku na DKK 

Zvýšení propriocepce DKK 
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Posílení oslabených svalů DKK 

Nácvik chůze se čtyřkolkou 

Návrh autoterapie cvičení s overballem 

 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání v oblasti břicha a hrudníku 

Techniky měkkých tkání v oblasti oteklých DKK 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

Chůze se čtyřkolkou 

Instruktáž pacienta o samostatném cvičení s overballem 

 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání v oblasti břicha a hrudníku 

- míčkování technikou koulení v oblasti nepoškozených měkkých tkání břicha 

a hrudníku (oblast jizvy s kovovými klipy vynecháváme) 

Techniky měkkých tkání v oblasti oteklých DKK 

- míčkování technikou koulení, disto-proximálním směrem od nártů 

po stehenní svaly, z přední a laterální strany DKK (pacient vleže na zádech) 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

- pacient vleže na zádech: 

- kolenní a kyčelní kloub necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou 

na podložce, kolenní a kyčelní kloubu cvičící DK v semiflexi, overball 
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v podkolenní jamkce – izometrická kontrakce m. quadriceps femoris 

při stlačení kolenního kloubu do overballu, výdrž + relaxace (8x PDK/LDK) 

- kolenní a kyčelní kloub necvičící DK ve flexi s ploskou nohy položenou 

na podložce, cvičící DK extendovaná, overball mezi hlezenním kloubem 

necvičící a kolenním kloubem cvičící DK - izometrická kontrakce 

adduktorů kyčel. kloubů proti odporu overballu, výdrž + relaxace (8x PDK/ 

LDK) 

- kolenní a kyčelní klouby obou DKK ve flexi, plosky nohou položené 

na podložce, overball mezi kolenními klouby - izometrická kontrakce 

adduktorů kyčel. kloubů proti odporu overballu se současným podsazením 

pánve, tzn. zapojením hýžďových svalů a svalů pánevního dna, výdrž + 

relaxace (8x současně PDK, LDK) 

Chůze se čtyřkolkou 

- samostatná, správně provedená vertikalizace pacienta z lehu do sedu a stoje, 

chůze se čtyřkolkou po chodbě JIP (ušlá vzdálenost cca 100m) 

Instruktáž pacienta o samostatném cvičení s overballem 

- zopakování jednotlivých cviků a zásad cvičení s overballem, doporučení 

autoterapie 2x denně mimo RHB jednotky 

 

Závěr terapie: 

 RHB jednotka proběhla kompletně dle návrhu terapie. Techniky měkkých tkání 

pacientovi opět ulevily od nepříjemného tlaku v DKK a v oblasti břišní dutiny pomohly 

uvolnit měkké tkáně v okolí operační rány. Technika měkkých tkání pomocí míčkování 

byla vybrána záměrně z důvodu jednodušší manipulace po břišní stěně, obsahující velké 

množství jizev a vývodů, než kdyby byla terapie prováděna manuálně. Při míčkování 

byla v oblasti břicha snaha také o pohyby ve směru hodinových ručiček pro podporu 

peristaltiky, ale ze stejného důvodu nebylo možno terapii řádně provézt. Zadané cviky 

s overballem zvládal pacient bez obtíží, ale při terapii často zapomínal na pravidelné 

dýchání, zadržoval dech a flektoval hlavu od podložky, aby na DKK viděl. Správné 

zásady mu musely být během terapie několikrát opakovány. Chůzi se čtyřkolkou zvládl 

pacient bez obtíží, tato kompenzační pomůcka mu vyhovuje. Bolesti a nepříjemné 

pocity v DKK se ale při chůzi vždy o něco zhorší. 
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3. RHB jednotka (8. 1. 2014) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient je unavený, protože v noci nemohl spát a léky na spaní mu 

nezabraly. Na terapii se ale těší. Zadanou autoterapii s overballem prováděl během 

včerejšího dne 2x. 

Objektivně: Při příchodu do pokoje pacient spí a musí být probuzen. Otok na DKK se 

od pondělního vstupního rozboru se viditelně zmenšil. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Ovlivnění reflexních změn v oblasti břicha a hrudníku 

Ovlivnění reflexních změn v oblasti otoku na DKK 

Kontrola správně prováděné autoterapie s overballem 

Posílení oslabených svalů HKK 

Nácvik chůze se čtyřkolkou 

 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti břicha a hrudníku  

Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti otoku na DKK  

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

PNF pro posílení oslabených svalů HKK 

Chůze se čtyřkolkou – prodloužení vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít 

 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti břicha a hrudníku  

- zlepšení protažitelnosti kůže a podkoží pomocí uvedení měkkých tkání 

do předpětí a čekání na release, všemi směry ve všech dostupných oblastech 

břicha a hrudníku 



48 

 

Techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti otoku na DKK  

- zlepšení protažitelnosti kůže a podkoží technikami dle Lewita - pomocí 

uvedení měkkých tkání do předpětí a čekání na release 

- zlepšení protažitelnosti fascií technikami dle Lewita - pomocí uvedení 

fascie do předpětí a čekání na release 

Izometrické posilování oslabených svalů DKK s overballem 

- opakování terapie z minulé RHB jednotky (7. 1. 2015), kontrola správného 

provádění jednotlivých cviků 

PNF pro posílení oslabených svalů HKK 

- I. flekční a I. extenční diagonála HKK – instruktáž správného provádění 

jednotlivých diagonál 

- posilování oslabených svalů (ze ST) pomocí techniky pomalý zvrat 

pro I. flekční i I. extenční diagonálu 

Chůze se čtyřkolkou  

- prodloužení vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít (vzdálenost 150 m) 

 

Závěr terapie: 

 Cíl dnešní RHB jednotky byl splněn. Při kontrole správnosti provádění cviků 

s overballem si pacient dával větší pozor na správné dýchání a položení hlavy 

na podložku. Přesto se během cvičení prováděné chyby několikrát objevily. Pacient by 

měl v autoterapii pokračovat i v dalších dnech. V terapii jsme dnes vynechali facilitaci 

plosek nohou, což na sobě pacient pozoroval během chůze. Dle jeho slov měl nohy 

„znatelně necitlivější a tupější“. Proto budeme tuto terapii dále zařazovat. Jinak se ale 

stereotyp chůze od vstupního rozboru zlepšil – pacient je stabilnější, nemá tak širokou 

bazi. Od dnešního dne má povoleno pohybovat se se čtyřkolkou po oddělení 

samostatně. 
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4. RHB jednotka (9. 1. 2014) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se dnes necítí dobře, stěžuje si na bolest zad, kterou lokalizuje 

do oblasti dolní hrudní páteře, především do laterálních stran trupu (zhruba do oblasti 

projekční zóny ledvin). Analgetika zatím nezabírají. Zadané cvičení s overballem 

provedl během včerejšího dne jednou a byl se samostatně projít po chodbě 

se čtyřkolkou. 

Objektivně: Na pacientovi je vidět, že se necítí dobře. Během dopoledne ho čeká ještě 

pravidelné endoskopické vyšetření s biopsií tenkého střeva. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Ovlivnění reflexních změn v oblasti zad, se zaměřením na dolní hrudní a bederní 

segmenty 

Protažení svalů trupu 

Dechová rehabilitace 

 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání v oblasti zad se zaměřením na bolestivou oblast 

Aktivní protažení svalů trupu vsedě na lůžku 

Nácvik břišního dýchání 

 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání v oblasti zad se zaměřením na bolestivou oblast 

- míčkování technikou koulení kaudo-kraniálním směrem se zaměřením 

na dolní hrudní a bederní oblast 

- terapie je prováděna vleže na boku, protože pacient nesmí ležet na břiše 
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Aktivní protažení svalů trupu  

- vsedě na lůžku, DKK opřeny celou plochou chodidel o podlahu: 

- lateroflexe trupu s jednou HK opřenou o podložku a druhou HK vytaženou 

přes hlavu do směru úklonu, výdrž + návrat do výchozí pozice (3x 

na každou stranu) 

- HKK v abdukci v ramenních kloubech a flexi v loketních kloubech, ruce 

v týl, pomalý plynulý pohyb do rotace trupu, výdrž + návrat do výchozí 

pozice (3x na každou stranu) 

- HKK ve flexi v ramenních kloubech a loketních kloubech, ruce v týl, 

pomalý plynulý pohyb do flexe trupu, obloukovitě od hlavy směrem 

kaudálním, výdrž + návrat do výchozí pozice (3x) 

- HKK opřené za tělem, pomalá extenze hlavy a trupu, protlačení hrudníku 

ventrálně výdrž + návrat do výchozí pozice (3x) 

Nácvik bráničního dýchání 

- lokalizované dýchání do oblasti břišní dutiny s nácvikem rozvíjení dolních 

žeber laterálním směrem při nádechu 

 

Závěr terapie: 

 Pacient se dnes necítil na chůzi ani žádné namáhavější cvičení a proto jsme 

zvolili jednodušší a klidnější variantu terapie. Přesto se pacient znatelně unavil 

a v pozici vsedě se při cvičení zadýchával. Z tohoto důvodu byla na konec RHB 

jednotky zařazena dechová rehabilitace, která pacienta zklidnila. Bolest v oblasti zad ale 

nepolevila. 

 

5. RHB jednotka (12. 1. 2014) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient je po víkendu odpočinutý a dobře naladěný. Bolest zad během 

pátečního dne ustala, takže pacient celý víkend poctivě 3x denně prováděl zadanou 

autoterapii s overballem a chodil po chodbě se čtyřkolkou. 
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Objektivně: Na DKK je znatelně vidět, že otok se dále vstřebává, hlavně z proximálních 

částí DKK. Od dnešního dne začíná pacient přecházet na perorální výživu, 

má naordinovanou bezezbytkovou stravu.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Redukce otoku na DKK 

Zlepšení propriocepce DKK 

Posílení oslabených svalů na DKK i HKK 

Nácvik chůze bez pomůcky 

Návrh autoterapie s therabandem 

 

Návrh terapie: 

Manuální lymfodrenáž (prováděna supervizorem) 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

Analytické posilovaní oslabených svalů (dle ST) DKK i HKK s therabandem 

Chůze bez pomůcky 

Instruktáž pacienta o samostatném cvičení s therabandem 

 

Provedení: 

Manuální lymfodrenáž (provedena supervizorem)  

- uvolnění centrálních uzlin na krku, v podpaží a tříslech 

- využití speciálních hmatů pro podporu odtoku lymfy – směr hmatů 

z centrální oblasti směrem do periferie 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně 
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Analytické posilovaní oslabených svalů DKK i HKK s therabandem 

(využití oranžového therabandu s relativně malým odporem) 

- pacient vleže na zádech: 

- každá HKK drží jeden konec therabandu, střed therabandu je zavlečen 

za plosku jedné DK flektované v kyčelním i kolenním kloubu, druhá DK 

v extenzi – extenze pokrčené DK proti odporu therabandu se sunutím paty 

po podložce, posilování m. gluteus maximus, ischiokrurálních svalů 

a m. quadriceps femoris (8x PDK/LDK) 

- každá HKK drží jeden konec therabandu, střed therabandu je zavlečen 

za plosky extendovaných DKK – abdukce jedné DKK proti odporu 

therabandu, posilování m. tensor fasciae latae a m. gluteus medius 

a minimus (8x PDK/LDK) 

- stejná výchozí pozice (theraband na hlavičkách metatarsů DKK) – plantární 

flexe v hlezenním kloubu, posilování m. triceps surae (8x PDK/LDK) 

- stejná výchozí pozice – flektování loketního kloubu jedné HK proti odporu 

therabandu s předloktím v supinaci/pronaci a ve střením postavení, 

posilování m. biceps brachii, m. brachialis a m. brachioradialis (3x v každé 

pozici předloktí, PHK/LHK) 

- stejná výchozí pozice – flektování ramenního kloubu jedné HK proti odporu 

therabandu, posilování m. coracobrachialis a klavikulární části 

m. deltoideus (8x PHK/LHK) 

- stejná výchozí pozice – abdukce v ramenním kloubu jedné HK proti odporu 

therabandu, posilování m. supraspinatus a akromiální části m. deltoideus (8x 

PHK/LHK) 

Chůze bez pomůcky 

- nácvik chůze po chodbě bez opory, ušlá vzdálenost cca 100 m 

Instruktáž pacienta o samostatném cvičení s therabandem 

- zopakování jednotlivých cviků a zásad cvičení s therabandem, doporučení 

autoterapie 2x denně mimo RHB jednotky (místo dosavadní autoterapie 

s overballem) 
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Závěr terapie: 

 Cíl dnešní RHB jednotky byl splněn. Manuální lymfodrenáž pacient hodnotil 

pozitivně a přinesla mu úlevu. Cviky z therabandem zvládl pacient bez problémů 

jak z hlediska kondice, tak z hlediska správnosti provádění jednotlivých cviků. 

Po namáhavém posilování s therabandem měl pacient ještě dostatek sil na to, abychom 

vyzkoušeli chůzi bez pomůcky. I bez čtyřkolky byl pacient při chůzi jistý a stabilní 

a nebyla na něm znát žádná únava. Má povoleno pohybovat se po oddělení 

bez kompenzační pomůcky. 

 

6. RHB jednotka (13. 1. 2014) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se dozvěděl, že by koncem týdne mohl jít domů, a moc ho to 

potěšilo. Má dobrou náladu. Během včerejšího odpoledne posiloval ještě 2x 

s therabandem a prošel několikrát chodbu. 

Objektivně: Od vstupního kineziologického rozboru se pacientova váha snížila o 11 kg 

(na 69 kg), což je způsobeno především ztrátou nadbytečné vody z organismu. Otok 

ustoupil z oblasti stehenních svalů a kolenních kloubů a přetrvává pouze v oblasti 

dolních částí bérců a nohy. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Kontrola správně prováděné autoterapie s therabandem 

Zlepšení propriocepce DKK 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

Nácvik korigovaného stoje  

Nácvik správného stereotypu chůze 
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Návrh terapie: 

Posilování oslabených svalů DKK a HKK s therabandem 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

Nácvik aktivace HSS 

Senzomotorická stimulace – korigovaný stoj 

Chůze s korekcí stereotypu 

 

Provedení: 

Posilování oslabených svalů DKK a HKK s therabandem 

- zopakování zadané terapie z minulé RHB jednotky (ze dne 13. 1. 2015)  

- kontrola správného provádění jednotlivých cviků 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně 

Nácvik aktivace HSS 

- v poloze vleže na zádech s flektovanými DKK v kyčelních i kolenních 

kloubech a chodidly položenými na podložce 

- nácvik aktivace břišní stěny s výdechem a kontrola kontrakce vlastními 

HKK v oblasti mediálně od SIAS 

Senzomotorická stimulace 

- nácvik korigovaného stoje 

- nácvik nákroku vpřed s přenesením váhy na přední DK 

Chůze s korekcí stereotypu 

- korekce vadného držení těla, dle vyšetření chůze ze vstupního 

kineziologického rozboru 

- zapojení nacvičovaného nákroku vpřed ze SMS do běžného stereotypu 

chůze 
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Závěr terapie: 

 Cíl dnešní RHB jednotky byl splněn. Cviky s therebandem určené k autoterapii 

si pacient pamatuje a zvládá správné provedení jednotlivých cviků. Při cvičení ale 

nedbá na pravidelné dýchání a podvědomě zadržuje dech, což jsme se pokoušeli během 

terapie ovlivnit. Nácvik aktivace HSS dělal pacientovi problém a pouze výjimečně se 

mu podařil HSS aktivovat správně, bez přílišného vyklenutí břišní dutiny. Terapii 

budeme dále zařazovat, abychom funkci hlubokého svalstva zlepšili. Korekce stoje 

i chůze byla u pacienta obtížná, protože má vadné držení těla velmi zafixované. Nácvik 

nákroku přes patu a správný odval chodidla ale pochytil velmi brzy a i během chůze 

tyto prvky dokázal využít. Nacvičovali jsme také extenzi v kyčelním kloubu ve fázi 

odrazu DK, která pacientovi do té doby chyběla. Chůze je jinak jistá a stabilní. 

 

7. RHB jednotka (14. 1. 2014) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, nic ho nebolí. Doufá, že bude zítra propuštěn 

do domácí péče a má mnoho otázek, které se týkají pobytu a pohybu doma. Rád by 

natrénoval chůzi po schodech, protože doma musí cestou do ložnice vyjít cca 10 

schodů. Během včerejšího dne prováděl terapii s therabandem 2x jako každý den. 

Objektivně: Dnes pacienta čeká kontrolní endoskopické vyšetření s biopsií tenkého 

střeva. Pokud lékaři označí nález za fyziologický, bude pacient zítra propuštěn 

do domácí péče. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

Posílení oslabených svalů na HKK 

Zlepšení propriocepce DKK 

Nácvik chůze po schodech 
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Návrh terapie: 

Nácvik aktivace HSS 

PNF pro posílení oslabených svalů HKK 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

Chůze po schodech 

 

Provedení: 

Nácvik aktivace HSS 

- v poloze vleže na zádech s flektovanými DKK v kyčelních i kolenních 

kloubech a chodidly položenými na podložce 

- nácvik aktivace břišní stěny s výdechem a kontrola kontrakce vlastními 

HKK v oblasti mediálně od SIAS 

PNF pro posílení oslabených svalů HKK 

- I. flekční a I. extenční diagonála HKK – opakování správnosti provádění 

jednotlivých diagonál 

- II. flekční a II. extenční diagonála HKK – instruktáž správného provádění 

jednotlivých diagonál  

- posilování oslabených svalů na HKK pomocí techniky opakované kontrakce 

pro I. i II. flekční a I. i II. extenční diagonálu 

Facilitace plosek nohou pomocí míčkování 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně 

Senzomotorická stimulace (využití 2 pěnových balančních podložek) 

- nácvik korigovaného stoje 

- korigovaný stoj na labilní ploše a nácvik přenosu váhy na přední a zadní 

část plosky nohy a na jednu či druhou DK 

- nácvik nákroku vpřed s přenesením váhy na přední DK 

- nákrok vpřed na labilní plochu 
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Chůze po schodech 

- 2x jedno patro nahoru a dolů (1 patro cca 20 schodů) 

 

Závěr terapie: 

RHB jednotka proběhla kompletně dle návrhu terapie. Aktivaci HSS zvládal 

pacient o něco lépe než předchozí den. Postupně začíná získávat představu o tom, 

jak svaly správně zapojit. Diagonály z PNF zvládal pacient i proti velkému odporu. 

Pro nácvik schodů jsme museli opustit oddělení JIP. Pacienta jsme ke schodům 

dopravili na vozíku, aby se neunavil dlouhou chůzí ke schodům. Cestou do schodů volil 

pacient střídavou chůzi, cestou ze schodů přikládal na každém schodu nohu k noze, 

aby neupadl – necítil se stabilně. Po celou dobu se přidržoval zábradlí. Při chůzi 

do schodů lehce zadýchával, protože zbytečně pospíchal. Vždy po zdolání patra 

proběhlo kontrolní měření TF. 

Naměřené hodnoty TF:  

- pod schody před začátkem - 74 tepů/min 

- nahoře na schodech – 88 tepů/min 

- dole pod schody – 76 tepů/min 

- nahoře na schodech – 90 tepů/min 

- dole pod schody – 77 tepů/min 

 

8. RHB jednotka (15. 1. 2014) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře a těší se do domácího prostředí.  

Objektivně: Pacient bude během odpoledne propuštěn do domácí péče. I doma pro něj 

budou platit stejná pravidla, co se týče prevence před nákazou, tedy nošení roušky 

a rukavic, kdykoliv přijde do kontaktu s jinými lidmi. Z operační rány mu byly vyjmuty 

kovové klipy, jizva je klidná, bez zarudnutí. Pacient bude do IKEMu znovu 

hospitalizován 23. 1. 2015, z důvodu plánovaného operačního výkonu – zanoření 

ileostomie.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Ovlivnění reflexních změn v oblasti břicha a hrudníku 

Edukace péče o jizvu 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

Posilování oslabených svalů HKK s therabandem 

Nácvik chůze po schodech 

 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast břicha a hrudníku 

Instruktáž pacienta o péči o jizvu 

Nácvik aktivace HSS 

PNF s odporem therabandu v poloze vsedě 

Chůze po schodech 

 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast břicha a hrudníku 

- zlepšení protažitelnosti kůže a podkoží pomocí uvedení měkkých tkání 

do předpětí a čekání na release 

- péče o jizvu – tlaková masáž jizvy po transplantaci, zlepšení posunlivosti 

pomocí „céček a esíček“ 

Instruktáž pacienta o péči o jizvu 

- vysvětlení důležitosti péče o jizvu, ukázka tlakové masáže, promazávání 

Nácvik aktivace HSS 

- v poloze vleže na zádech s flektovanými DKK v kyčelních i kolenních 

kloubech a chodidly položenými na podložce 
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- nácvik aktivace břišní stěny s výdechem a kontrola kontrakce vlastními 

HKK v oblasti mediálně od SIAS 

PNF s odporem therabandu 

- v poloze vsedě, DKK opřeny celou plochou chodidel o podložku: 

- I. a II. flekční + I. a II. extenční diagonála proti odporu therabandu (důraz 

na pohyby HK bez souhybu trupu), volný konec therabandu přivázaný 

k pelesti postele pro I. a II. flekční diagonálu za hrazdičku pro I. a II. 

extenční diagonálu 

- 4x každá diagonála PHK i LHK 

Chůze po schodech 

- 2x jedno patro nahoru a dolů (1 patro cca 20 schodů) 

 

Autoterapie: 

- po dobu pobytu v domácím prostředí byla pacientovi indikována autoterapie: 

Péče o jizvu - alespoň 2x denně tlaková masáž + promazávání 

Cvičení s therabandem vleže na zádech – 1x denně dle již zavedené autoterapie 

Cvičení s therabandem metodou PNF vsedě – 1x denně dle nácviku z dnešní RHB 

jednotky 

Nácvik aktivace HSS – 1x denně dle nácviku z dnešní RHB jednotky 

 

Závěr terapie: 

Cíl dnešní terapeutické jednotky byl splněn. Pacientovi byly z operační rány 

vyjmuty kovové klipy, a proto jsme ihned začali s péčí o jizvu. Proběhla také instruktáž 

pacienta, aby v péči o jizvu mohl pokračovat během pobytu mimo nemocnici. 

V nácviku aktivace HSS se pacient pomalu, ale jistě zlepšuje, je schopen delší 

a kvalitnější kontrakce zaktivovaných svalů. Pacient si domů pořídil theraband, 

proto jsme posilování technikou PNF přizpůsobili tak, aby mohl posilovat i během 

pobytu doma. Pozice vsedě zároveň zaručuje vyšší nároky na stabilizaci trupu. Pacient 
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je v této pozici schopen trup stabilizovat a má za úkol dbát na udržení pohybu HK bez 

souhybů ostatních segmentů těla. Během nácviku chůze po schodech se pacient ujistil, 

že tuto činnost bezpečně zvládá a bude se tedy moci v domácím prostředí pohybovat 

bez problému mezi přízemím a prvním patrem. Vždy po zdolání patra proběhlo 

kontrolní měření TF. Pro pobyt doma mu byla doporučena každodenní terapie. 

Naměřené hodnoty TF:  

- pod schody před začátkem - 66 tepů/min 

- nahoře na schodech – 85 tepů/min 

- dole pod schody – 70 tepů/min 

- nahoře na schodech – 90 tepů/min 

- dole pod schody – 73 tepů/min 

 

23. 1. 2015 – proběhl plánovaný operační výkon zanoření ileostomie a následná 

hospitalizace na JIP transplantačního oddělení IKEM; operace proběhla v celkové 

anestezii, bez komplikací 

26. 1. 2015 – pacient trpí střevními obtížemi, má indikován klid na lůžku 

 

9. RHB jednotka (27. 1. 2015) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient je unavený a má bolesti v oblasti břišní dutiny, kde proběhlo 

zanoření ileostomie. Během sedmidenního pobytu v domácím prostředí neměl žádné 

zdravotní obtíže ani potíže s vykonáváním některé z běžných denních činností. Byl 

soběstačný a i chůzi po schodech do 1. patra zvládal bez větších problémů. 

Indikovanou autoterapii prováděl denně dle návrhu. 

Objektivně: Pacient je 4. pooperační den po zanoření ileostomie. Nová jizva je sterilně 

překrytá a opatřená kovovými klipy. Jizva po transplantaci je klidná, bez zarudnutí. 

Od posledního zaznamenaného vážení, které proběhlo 13. 1. 2015, se pacientova váha 

snížila ještě o 4 kg (na 65 kg). Je to způsobeno neustálou redukcí nadbytečné vody 

z organismu. Pacient je již bez otoků.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Ovlivnění reflexních změn v oblasti břišní dutiny a hrudníku 

Péče o jizvu 

Prevence TEN 

Dechová rehabilitace 

Vertikalizace a chůze 

 

Návrh terapie: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast břišní dutiny a hrudníku 

Tlaková masáž jizvy po transplantaci 

Kondiční cvičení 

Lokalizované dýchání, nácvik bráničního dýchání 

Vertikalizace do stoje přes bok, chůze po chodbě bez pomůcky 

 

Provedení: 

Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast břišní dutiny a hrudníku 

- zlepšení protažitelnosti kůže a podkoží pomocí uvedení měkkých tkání 

do předpětí a čekání na release 

Tlaková masáž jizvy po transplantaci 

- masáž tlakem na jizvu, zlepšení posunlivosti jizvy pomocí hmatů „céček 

a esíček“ 

Kondiční cvičení 

- viz 1. RHB jednotka (6. 1. 2015) 

Lokalizované dýchání, nácvik bráničního dýchání 

- lokalizované dýchání do různých segmentů horní i dolní hrudní oblasti 



62 

 

- lokalizované dýchání do oblasti břišní dutiny s nácvikem rozvíjení dolních 

žeber laterálním směrem při nádechu  

Vertikalizace do stoje, chůze bez pomůcky 

- vertikalizace přes bok do sedu a stoje 

- chůze po chodbě bez pomůcky, vzdálenost cca 100m 

 

Závěr terapie: 

 Cíle dnešní RHB jednotky byly přizpůsobeny stavu pacienta po operačním 

výkonu. Měkké tkáně v oblasti břišní dutiny a hrudníku ztratily následkem operace 

svou protažitelnost, a to v oblasti pravého podbřišku a oblasti kolem čerstvé jizvy 

po zanoření ileostomie. Proto bylo třeba kůži a podkoží opět uvolnit. Jizva 

po transplantaci je dobře posunlivá ve všech směrech, posunlivost tkání lehce vázne 

pouze na okrajích jizvy – v oblasti processus xiphoideus a symfýzy. Brániční dýchání 

pacient zvládá bez obtíží. Při vertikalizaci pacient dodržoval již dříve nacvičované 

vstávání přes bok bez zapojení břišních svalů, chůze byla stabilní a bez známek únavy. 

 

10. RHB jednotka (28. 1. 2015) 

Status présens: 

Subjektivně: Bolest v oblasti operační rány po zanoření ileostomie částečně ustoupila. 

Pacient se cítí lépe. 

Objektivně: Pacient se po zákroku velmi rychle zotavil. Je motivovaný dále 

rehabilitovat.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Prevence TEN 

Dechová rehabilitace 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému 
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Zlepšení propriocepce DKK 

Dynamická stabilizace trupu 

 

Návrh terapie: 

Kondiční cvičení 

Nácvik bráničního dýchání 

Nácvik aktivace HSS 

Facilitace plosek nohou, nácvik malé nohy (dle konceptu SMS) 

Senzomotorická stimulace – korekce stoje, stoj na labilní ploše, korekce nákroku 

vpřed, nákrok vpřed na labilní plochu 

 

Provedení: 

Kondiční cvičení 

- viz 1. RHB jednotka (6. 1. 2015) 

Nácvik bráničního dýchání 

- lokalizované dýchání do oblasti břišní dutiny s nácvikem rozvíjení dolních 

žeber laterálním směrem při nádechu  

Nácvik aktivace HSS 

- v poloze vleže na zádech s flektovanými DKK v kyčelních i kolenních 

kloubech a chodidly položenými na podložce 

- nácvik aktivace břišní stěny s výdechem a kontrola kontrakce vlastními 

HKK v oblasti mediálně od SIAS 

Facilitace plosek nohou 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně 

Senzomotorická stimulace (s využitím dvou pěnových labilních ploch) 

- nácvik malé nohy a opory o tři body na PDK i LDK 
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- korigovaný stoj 

- stoj na labilní ploše, nácvik stabilizace v této poloze 

- nácvik nákroku vpřed s přenesením váhy na přední DK (střídavě 

PDK/LDK) 

- nákrok vpřed na labilní plochu s přenesením váhy na přední DK (střídavě 

PDK/LDK) 

 

Autoterapie: 

Aktivace HSS, nácvik malé nohy – dle pokynů z dnešní terapeutické jednotky, 2x denně 

mimo RHB jednotky 

 

Závěr: 

 Cíl dnešní RHB jednotky byl splněn. Pacient doma pravidelně nacvičoval 

aktivaci HSS, což se projevilo mírným zlepšením kvality kontrakce břišní stěny – 

zvýšil se odpor břišní stěny vůči prstům kontrolujícím kontrakci v oblasti SIAS. Nácvik 

malé nohy a opory o tři body se pacientovi moc nedařil. DKK jsou již bez otoku, 

ale práce s ploskou je pro pacienta stále ještě obtížná. Na pěnových balančních 

podložkách ale pacient působil stabilně a stabilně se také cítil. Nácvik nákroků vpřed 

nečinil pacientovi problémy. RHB jednotka byla pro pacienta vyčerpávající, na konci 

terapie se cítil unavený. 

 

11. RHB jednotka (29. 1. 2015) 

Status présens: 

Subjektivně: Pacient se cítí každým dnem lépe, přestože okolí nové jizvy je stále 

bolestivé. Zadanou autoterapii prováděl dle návrhu ze včerejší RHB.  

Objektivně: Jizva po transplantaci je stále klidná, DKK dále neotékají. Dnes proběhne 

poslední společná rehabilitační jednotka.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Péče o jizvu 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

Zlepšení propriocepce DKK 

Dynamická stabilizace trupu 

Nácvik chůze po schodech 

 

Návrh terapie: 

Tlaková masáž jizvy po transplantaci 

Nácvik aktivace HSS v poloze vsedě 

Facilitace plosek nohou 

Senzomotorická stimulace – malá noha, korekce stoje, stoj na labilní ploše, korekce 

nákroku vpřed, nákrok vpřed na labilní plochu 

Chůze po schodech 

 

Provedení: 

Tlaková masáž jizvy po transplantaci 

- masáž tlakem na jizvu, zlepšení posunlivosti jizvy pomocí „céček a esíček“ 

Nácvik aktivace HSS 

- v poloze vsedě, trup a hlava v prodloužení páteře, pravý úhel v kyčelním, 

kolenním i hlezenním kloubu, plosky nohou se opírají celou plochou 

o podložku 

- nácvik aktivace břišní stěny s výdechem a kontrola kontrakce vlastními 

HKK v oblasti mediálně od SIAS 

Facilitace plosek nohou 

- míčkování technikou koulení i vytírání, ventro-dorzálně i dorzo-ventrálně 
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Senzomotorická stimulace (využití labilní plochy v podobě válcové úseče) 

- nácvik malé nohy – na PDK i LDK 

- korigovaný stoj 

- stoj na labilní ploše, nácvik stabilizace v této poloze 

- nácvik nákroku vpřed s přenesením váhy na přední DK (střídavě 

PDK/LDK) 

- nákrok vpřed na labilní plochu s přenesením váhy na přední DK (střídavě 

PDK/LDK) 

Chůze po schodech 

- 1x jedno patro nahoru a dolů, 1 patro = cca 20 schodů 

 

Závěr: 

 Také poslední společná RHB jednotka proběhla bez komplikací a byly splněny 

všechny navržené cíle terapie. Pro aktivaci HSS jsme zvolili obtížnější polohu vsedě, 

což pacientovi zezačátku činilo značné obtíže. Přesto nakonec dokázal zapojit břišní 

stěnu i v této pozici. Nácvik malé nohy nebyl o moc úspěšnější než při předchozí 

terapii. Labilní plocha v podobě válcové úseče byla pro pacienta mnohem náročnější 

než včerejší pěnové podložky, což se projevilo zvýšením titubací celého trupu 

a rychlou únavou pacienta. Před odchodem ke schodišti měl dostatek času 

na odpočinek a zotavení. Chůzi do schodů i ze schodů zvládl pacient bez použití 

zábradlí, v obou případech schody zdolával střídavými kroky, místo přisouvání nohy 

k noze na každém schodu. Tento způsob používal pacient zpočátku při chůzi ze schodů, 

kvůli strachu z pádu. Pacient zůstane nadále hospitalizován na oddělení JIP 

transplantačního oddělení a následné RHB jednotky budou pokračovat pod dohledem 

fyzioterapeutů IKEMu. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor (30. 1. 2015) 

Vyšetření stoje aspekcí  

Zpředu: 

- ikterická barva kůže celého těla, nažloutlé bělmo očí 

- stojná baze v normě 

- snížená klenba nohy bilaterálně 

- hypotrofie m. quadriceps femoris bilaterálně 

- břicho konvexně vyklenuté 

- jizva od symfýzy po processus xiphoideus klidná a bez stehů, stejně jako 2 rány 

po vyjmutí drénů v pravé části břicha; jizva v oblasti pravé jámy kyčelní 

po zanoření ileostomie sterilně překrytá; vývod pro enterální výživu v oblasti 

žaludku 

- protrakční držení obou pletenců ramenních 

- HKK uvolněné s lokty v mírné semiflexi 

Zboku: 

- mírná semiflexe v kyčelních kloubech 

- náklon trupu vpřed 

- břišní stěna vyklenutá 

- mírně zvýšená kyfóza hrudní páteře 

- předsun hlavy a krční páteře 

Zezadu: 

- paty válcového tvaru 

- Achillova šlacha bilaterálně souměrná 

- podkolenní i subgluteální rýhy ve stejné výšce 

- zakřivení páteře ve frontální rovině fyziologické 

- prominence dolních úhlů lopatek 

- hlava v ose těla 

Vyšetření pánve 

Pánev ve fyziologickém postavení, bez přítomnosti anteverze/retroverze, rotace, 

torze či sešikmení. 
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Dynamické vyšetření stoje 

Flexe trupu: nelze provézt v dostatečném rozsahu kvůli konvexnímu vyklenutí břišní 

dutiny 

Extenze trupu: ve fyziologickém rozsahu, křivka páteře se rozvíjí pravidelně až na ostrý 

zlom v oblasti přechodu hrudní a bederní páteře 

Lateroflexe trupu: stranově souměrný rozsah pohybu, křivka páteře se rozvíjí pravidelně 

až na ostrý zlom v oblasti přechodu hrudní a bederní páteře 

Vyšetření chůze aspekcí 

Pacient je schopen chůze bez pomůcky na relativně dlouhé vzdálenosti 

a bez známek únavy. Chůze je stabilní a rytmická, baze v normě. Kroky jsou krátké, 

ale délka kroku PHK a LDK je symetrická. První kontakt nohy s podložkou je 

fyziologicky přes patu, následuje fyziologický odval chodidla, ale chybí konečný odraz 

z prstů a palce. Zátěž na obě končetiny se zdá být symetrická. Dle Jandy peroneální typ 

chůze. Extenze v kyčelním kloubu během odrazové fáze nohy je v malém rozsahu, 

ale oproti nálezu ze vstupního kineziologického rozboru se zvýšila. Pohyby pánve jsou 

fyziologické. Pacient je schopen také chůze po schodech bez opory o zábradlí. 

Do schodů i ze schodů používá střídavou chůzi. 

Vyšetření dechového stereotypu 

Vyšetření dechového stereotypu proběhlo vleže na zádech. U pacienta převládá 

kostální typ dýchání. Dech je pravidelný, frekvence 16 dechů/min. Do nádechu se mírně 

zapojují pomocné inspirační svaly, oblast dolních žeber se nedostatečně rozšiřuje. 

Vyšetření stabilizace trupu dle Koláře 

Brániční test 

 Aktivace svalů proti odporu fyzioterapeuta v dorzo-laterální oblasti pod dolními 

žebry je znatelnější než při vstupním kineziologickém vyšetření, ale kvalita je stále ještě 

nedostatečná. Při aktivaci dojde k mírnému laterálnímu rozšíření spodní části hrudníku 

a mezižeberních prostor a mírnému tlaku proti odporu fyzioterapeuta. Stabilizaci trupu 

dle tohoto testu stále považujeme za insuficientní, přestože je vidět zlepšení. 

 



69 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Břišní dutina a hrudník: Oblast břicha je měkká a palpačně citlivá pouze v oblasti 

operační rány po zanoření ileostomie, jinak bez bolesti. Samotná operační rána je 

sterilně krytá, se stehy. Protažitelnost kůže a podkoží v této oblasti, tedy v pravém 

podbřišku, je zhoršená. Jizva po transplantaci je dobře posunlivá vůči okolním tkáním 

v celé délce jizvy, kromě okrajů v oblasti symfýzy i processus xiphoideus sterni. 

Protažitelnost ostatních tkání v oblasti břicha a hrudníku je fyziologická. 

DKK: Dolní končetiny bez otoku, protažitelnost a posunlivosti kůže a podkoží 

fyziologická po celé délce, palpace nebolestivá. 

Krční páteř / šíje: Kůže, podkoží i fascie v oblasti krku i šíje mají mírně omezenou 

protažitelnost, m. trapezius je v hypertonu a s četnými TrP (více v pravé části svalu). 

Palpace je citlivá pouze v místech, kde se nacházejí TrP. 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Přestože pacient od vstupního kineziologického vyšetření podstoupil ještě jednu 

operaci v celkové anestezii a tudíž byl opět intubován s extenzí hlavy a krční páteře, 

kloubní vůle v AO skloubení, C-Th přechodu i všech segmentech krční páteře zůstává 

fyziologická. 

Vyšetření rovnováhy 

Romberg I - stoj o přirozené bazi: bez patologického nálezu, pacient je stabilní 

Romberg II - stoj o úzké bazi: mírné titubace (především v předozadním směru) úměrné 

ztížení pozice 

Romberg III – stoj o úzké bazi se zavřenýma očima: rozsah titubací je výraznější než 

u předchozí varianty testu, ale pacientovi se daří pozici včas stabilizovat, takže nehrozí 

riziko pádu, výchylky se projevují nejvíce v předo-zadní rovině 

Stoj na 1 DK (PDK) – titubace probíhají ve všech směrech, ale nejsou tak velké, aby je 

pacient musel korigovat výraznými pohyby trupu do flexe, extenze či lateroflexe, 

pacient je schopen pozici stabilizovat; prsty na dolních končetinách jsou zatnuté 

do podložky, je vidět hra šlach, stabilizační pohyby jsou znatelné až do oblasti stehen 
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Stoj na 1 DK (LDK) – reakce na ztíženou pozici je totožná s provedením ve stoji 

na PDK 

Trendelenburg – Duchennova zkouška 

- stoj na PDK: zkouška negativní, pacient vydrží v dané pozici bez poklesu pánve 

či úklonu trupu, laterální korzet kyčelního kloubu není oslabený 

- stoj na LDK: neproveden z důvodu bolesti, kterou pacient lokalizuje do oblasti 

jizvy po zanoření stomie v pravém podbřišku při flektování PDK do 90⁰ v kyčelním 

kloubu 

Antropometrie DKK dle Haladové 

 

Obvodové rozměry DKK (v cm) PDK LDK 

Obvod stehna 15 cm nad patellou 45  44 

Obvod přes patellu 40,5 40 

Obvod přes tuberositas tibiae 34 34 

Obvod lýtka 35,5 35 

Obvod přes kotníky 24 24 

Obvod přes patu a nárt 31,5 31,5 

Obvod přes hlavičky metatarzů 23 23 

Tab. č. 7 – Obvodové rozměry DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

 

Délkové rozměry DKK (v cm) PDK LDK 

Anatomická délka 77 77 

Funkční délka 81 81 

Délka stehna 39 39 

Délka bérce 35 35 

Délka chodidla 23 23 

Tab. č. 8 – Délkové rozměry DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 
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Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů 

 Vyšetření rozsahů pohybu v jednotlivých kloubech bylo vyšetřováno 

při aktivním pohybu pacienta do krajních poloh. Pro nemožnost položit pacienta do lehu 

na břicho byly některé vyšetřovací polohy modifikovány a pacient byl vyšetřen v poloze 

vleže na boku (platí pro extenzi v ramenním kloubu, extenzi v kyčelním kloubu a flexi 

v kolenním kloubu).  

 

Goniometrické vyšetření HKK Rovina PHK LHK 

Ramenní kloub S 20 - 0 - 170 20 - 0 - 170 

F 170 - 0 - 0 170 - 0 - 0 

T 25 - 0 - 105 25 - 0 - 105 

R 85 - 0 - 85 85 - 0 - 85 

Loketní kloub S 0 - 0 - 135 0 - 0 - 135 

R 90 - 0 - 90 90 - 0 - 90 

Zápěstí S 75 - 0 - 80 75 - 0 - 80 

F 20 - 0 - 45 20 - 0 - 45 

Tab. č. 9 – Goniometrické vyšetření HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

 

Goniometrické vyšetření DKK Rovina PDK LDK 

Kyčelní kloub S 10 - 0 – 120 

s flexí kol. kloubu 

10 - 0 - 120 

s flexí kol. kloubu 

F 30 - 0- 15 30 - 0- 15 

R 45 - 0 - 35 45 - 0 - 35 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 115 0 - 0 - 115 

Hlezenní kloub S 15 - 0 - 45 15 - 0 - 45 

R 15 - 0 - 20 15 - 0 - 20 

Tab. č. 10 – Goniometrické vyšetření DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 
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Svalový test (orientačně) 

 Test svalové síly byl proveden pouze orientačně - některé svalové skupiny 

nemohly být otestovány a u některých testů musela být modifikována vyšetřovací 

poloha. Pacient nesmí ležet na břiše, což znemožnilo nastavení pacienta do některých 

předepsaných výchozích pozic Svalového testu dle Jandy. Test byl zaměřen pouze 

na svaly horních a dolních končetin z důvodu zákazu zapojování svalů trupu, především 

svalů břišních.  

 

Test svalové síly HKK  PHK LHK 

Ramenní kloub Flexe 5 5 

Extenze 4 4 

Abdukce 5 5 

Zevní rotace 5 5 

Vnitřní rotace 4 4 

Loketní kloub, 

předloktí 

Flexe 5 5 

Extenze 4 4 

Supinace 5 5 

Pronace 5 5 

Zápěstí Flexe s ulnární dukcí 5 5 

Flexe s radiální dukcí 5 5 

Extenze s ulnární dukcí 5 5 

Extenze s radiální dukcí 5 5 

Tab. č. 11 – Orientační test svalové síly HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

 

Test svalové síly DKK  PDK LDK 

Kyčelní kloub Flexe 4 4 

Extenze nelze testovat nelze testovat 

Abdukce 5 5 

Addukce 4 4 

Zevní rotace 5 5 

Vnitřní rotace 4 4 
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Kolenní kloub Flexe nelze testovat nelze testovat 

Extenze 5 5 

Hlezenní kloub Plantární flexe 5 5 

Plantární flexe s pronací 4 4 

Plantární flexe se supinací 4 4 

Dorzální flexe se supinací 4 4 

Tab. č. 12 – Orientační test svalové síly DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

 

Závěr vyšetření 

 Pacient je 49. den po transplantaci pěti břišních orgánů a 7. den po zanoření 

ileostomie. Otoky, které činily pacientovi největší potíže, se během společných 

rehabilitací zcela vstřebaly, což je znatelné jak aspakčně, tak při měření obvodů 

na DKK. Redukce otoku se projevila také zlepšením výsledků ve vyšetření chůze, 

rovnováhy či rozsahu pohybu v hlezenních kloubech. Otoky již nezhoršují propriocepci 

DKK a netlačí na struktury měkkých tkání, takže nezpůsobují bolesti a neomezují 

posunlivost měkkých tkání. Zvýšením kondice a zároveň zlepšením stability chůze jsme 

docílili toho, že je pacient schopen chůze bez pomůcky, a to i chůze do schodů 

a ze schodů. Svalový test ukázal, že svalová síla se zvýšila na horních i dolních 

končetinách, většinou o 1 stupeň na zavedené škále. Aktivace hlubokého stabilizačního 

systému se daří o něco lépe než zpočátku, ale kontrakce břišní stěny ještě není 

dostatečně kvalitní. Protažitelnost měkkých tkání v oblasti břišní dutiny a hrudníku je 

fyziologická, mimo oblast pravého podbřišku, kde je operační rána po zanoření 

ileostomie. V této oblasti je protažitelnost snížená a navíc je celá oblast palpačně 

bolestivá. Jizva po transplantaci je posunlivá kromě jejích okrajů v oblasti processus 

xiphoideus a symfýzy. Stereotyp dýchání se nezměnil a stále převažuje kostální typ. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

 S pacientem jsem absolvovala 11 RHB jednotek, které byly koncipovány 

na základě vstupního kineziologického rozboru a následného navržení krátkodobého 

terapeutického plánu. Po osmi RHB jednotkách byl pacient propuštěn na 7 dní 

do domácí péče a následně opět hospitalizován po plánované operaci – zanoření 

ileostomie. Poté jsme spolu absolvovali ještě další 3 terapie. Jedna RHB jednotka 

neproběhla kvůli střevním obtížím pacienta.  

Pacient byl po celou dobu spolupracující a motivovaný rehabilitovat, vše 

proběhlo bez komplikací. Hlavním cílem terapie bylo zvýšení celkové kondice 

a svalové síly, redukce otoků na DKK a docílení samostatnosti pacienta, co se týče 

mobility. Všechny tyto cíle byly splněny, což dokládá porovnání výsledků jednotlivých 

vyšetření ze vstupního a výstupního kineziologického rozboru.  

Výrazných pokroků se nepodařilo docílit při nácviku bráničního dýchání. 

Kostální dýchání je u pacienta velmi fixované a bylo by třeba delšího a intenzivnějšího 

nácviku, aby se nynější stav zlepšil. Nácvik bráničního dýchání byl navíc do RHB 

jednotek zařazen pouze 3x, neboť pro nás v daném okamžiku tento cíl nebyl primární. 

Danému stereotypu bychom se mohli více věnovat v průběhu následné ambulantní 

rehabilitace. V rámci ambulantní péče by pacient potřeboval pokračovat také v nácviku 

aktivace HSS, kde bylo během RHB jednotek docíleno mírného zlepšení, ale stav ještě 

není po kvalitativní ani po kvantitativní stránce ideální. Správná funkce hlubokých 

břišních svalů je přitom pro pacienta zásadní. 

Nejvýraznější zlepšení v rámci jednotlivých cílů RHB uvádím pro lepší 

přehlednost v tabulkách: 

 

Antropometrie 

Antropometrické měření obvodů DKK ukázalo, že otok se během terapií 

vstřebal ve všech segmentech DKK od stehenních svalů až po oblast nohou.  
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Obvodové rozměry DKK (v cm) 

- porovnání 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

PDK LDK PDK LDK 

Obvod stehna 15 cm nad patellou 51 50 45 44 

Obvod přes patellu 47 46,5 40,5 40 

Obvod přes tuberositas tibiae 43 43 34 34 

Obvod lýtka 43,5 43 35,5 35 

Obvod přes kotníky 29,5 30 24 24 

Obvod přes patu a nárt 37,5 38 31,5 31,5 

Obvod přes hlavičky metatarzů 27 28 23 23 

Tabulka č. 13 – Obvodové rozměry DKK (zhodnocení efektu terapie) 

Goniometrie  

Redukce otoku ovlivnila také výsledky goniometrického vyšetření. Zlepšení 

rozsahu pohybu můžeme pozorovat u výsledků měření hlezenních kloubů, kde byla 

při vstupním kineziologickém rozboru z důvodu otoku omezena plná pohyblivost. 

 

Goniometrické 

vyšetření DKK 

- porovnání 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

 Rovina PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kl. S 10 - 0 – 120 

s fx  kol. kl. 

10 - 0 - 120 

s fx kol. kl. 

10 - 0 – 120 

s fx kol. kl. 

10 - 0 - 120 

s fx kol. kl. 

F 30 - 0- 15 30 - 0- 15 30 - 0- 15 30 - 0- 15 

R 45 - 0 - 35 45 - 0 - 35 45 - 0 - 35 45 - 0 - 35 

Kolenní kl. S 0 - 0 - 115 0 - 0 - 115 0 - 0 - 115 0 - 0 - 115 

Hlezenní kl. S 5 - 0 - 20 5 - 0 - 20 15 - 0 - 45 15 - 0 - 45 

R 0 - 0 - 5 0 - 0 - 5 15 - 0 - 20 15 - 0 - 20 

Tabulka č. 14 - Goniometrické vyšetření DKK (zhodnocení efektu terapie) 
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Svalová síla 

 Posilováním oslabených svalů v rámci RHB jednotek jsme docílili zvýšení 

svalové síly u některých svalů HKK i DKK (viz Tabulka č. 15). Díky redukci otoku 

na DKK mohly být při závěrečném vyšetření všechny pohyby testovány v plném 

rozsahu pohybu, což při vstupním vyšetření nebylo možné. 

 

Test svalové síly HKK 

- porovnání 

Vstupní vyšetření

  

Výstupní 

vyšetření 

PHK LHK PHK LHK 

Ramenní 

kloub 

Flexe 4 4 5 5 

Extenze 4 4 4 4 

Abdukce 4 4 5 5 

Zevní rotace 4 4 5 5 

Vnitřní rotace 4 4 4 4 

Loketní 

kloub, 

předloktí 

Flexe 4 4 5 5 

Extenze 4 4 4 4 

Supinace 5 5 5 5 

Pronace 5 5 5 5 

Zápěstí Flexe s ulnární dukcí 5 5 5 5 

Flexe s radiální dukcí 5 5 5 5 

Extenze s ulnární dukcí 5 5 5 5 

Extenze s radiální dukcí 5 5 5 5 

Tabulka č. 15 – Orientační test svalové síly HKK (zhodnocení efektu terapie) 

 

 Test svalové síly DKK 

- porovnání 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

PDK LDK PDK LDK 

Kyčelní kloub Flexe 3 3 4 4 

Extenze nelze 

testovat 

nelze 

testovat 

nelze 

testovat 

nelze 

testovat 

Abdukce 4 4 5 5 

Addukce 4 4 4 4 
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Zevní rotace 4 4 5 5 

Vnitřní rotace 3 3 4 4 

Kolenní kloub Flexe nelze 

testovat 

nelze 

testovat 

nelze 

testovat 

nelze 

testovat 

Extenze 4 4 5 5 

Hlezenní kloub Plantární flexe 3 (OP) 3 (OP) 5 5 

Plantární flexe s 

pronací 

3 (OP) 3 (OP) 4 4 

Plantární flexe se 

supinací 

3 (OP) 3 (OP) 4 4 

Dorzální flexe se 

supinací 

3 (OP) 3 (OP) 4 4 

Tabulka č. 16 – Orientační test svalové síly DKK (zhodnocení efektu terapie) 

 

Chůze 

 Při vstupním vyšetření zvládal pacient chůzi pouze s pomocí vysokého chodítka. 

Díky zlepšení kondice, rovnováhy a propriocepce DKK během RHB jednotek jsme 

mohli postupně přejít na chůzi se čtyřkolkou a následně na chůzi bez pomůcky. Zvýšila 

se vzdálenost, kterou je pacient schopen ujít. Zlepšil se také stereotyp chůze – došlo 

ke zvýšení extenze v kyčelním klubu v odrazové fázi kroku a zlepšení odvalu chodidla 

po podložce. Pacient je již schopen i chůze po schodech. 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

4 ZÁVĚR 

 Zpracování této bakalářské práce pro mě bylo velkým přínosem. Velmi 

zajímavá, ale také obtížná, byla práce s odbornou literaturou, se kterou jsem se musela 

seznámit během zpracování obecné části. Vzhledem k prvenství této operace 

(multiviscerální transplantace) v České republice i v celé Evropě bylo náročné vyhledat 

příslušné zdroje. Informace načerpané ze zámořské literatury mě však velmi obohatily 

a rozšířily mi obzory o operačních možnostech dnešní doby.  

V rámci souvislé odborné praxe jsem získala mnoho zkušeností, které jistě budu 

moci uplatnit i během dalších praxí v nemocničních zařízeních. Z celého čtyřtýdenního 

působení na pracovišti IKEM jsem měla dobrý dojem. Nemocniční personál byl vždy 

velmi ochotný mi s čímkoliv pomoci a poradit. Také práce s pacientem mi působila 

radost, neboť byl velmi motivovaný, pracovitý a pokroky, kterých jsme chtěli 

dosáhnout, se postupně dostavovaly. Nejdůležitější cíle, které jsme si v rámci 

krátkodobého terapeutického plánu stanovili, se nám během RHB jednotek podařilo 

splnit. Zlepšení bylo zaznamenáno jak objektivně, tak bylo také subjektivně vnímáno 

pacientem. Doufám, že se pacientův stav bude i nadále lepšit a nenastanou žádné 

dodatečné komplikace, které by mohly pacientův zdravotní stav opět zhoršit. Bylo 

pro mě velkou ctí a také výzvou pracovat s tak unikátním pacientem. 
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Příloha č. 1 

 



 

 

Příloha č. 2  

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 

souhlas s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS UK. Osobní 

data v této studii nebudou uvedena. 

 

Dnešního dne jsem byl(a) odborným pracovníkem poučen(a) 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 měl(a) jsem možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl(a) 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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Příloha č. 5 

Seznam zkratek 

AIO – all-in-one  

amp. – ampulka 

AO – atlanto-okcipitální 

atd. – a tak dále 

BMI – body mass index 

cps. – kapsle 

DF – dechová frekvence 

DK / DKK – dolní končetina / dolní 
končetiny 

gtt. – gutta (kapka) 

HK / HKK – horní končetina / horní 
končetiny 

HSS – hluboký stabilizační systém 

i.m. – intramuskulárně 

i.v. – intravenózně 

IKEM – Institut klinické a 
experimentální medicíny 

JIP – jednotka intenzivní péče 

KARIP – Klinika anestezie, resuscitace 
a intenzivní péče 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. – musculus 

min – minuta 

např. - například 

OP – omezení pohybu 

p.o. – per os 

PDK – pravá dolní končetina 

PEG – perkutánní endoskopická 
gastrostomie 

PHK – pravá horní končetina 

plv – pulvis (prášek) 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární 
facilitace 

popř.  - popřípadě 

RHB – rehabilitace/rehabilitační 

RTG – rentgen 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SMS – senzomotorická stimulace 

sol. – solutio (roztok) 

St. p. – status post 

tbl. – tableta 

TEN – trombo-embolická nemoc 

TF – tepová frekvence 

TMT – techniky měkkých tkání 

TrP – trigger point 

tzv.  – takzvaně 

USG – ultrasonografie 

v. – véna 

 

 


