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Abstrakt

Název práce:

Kazuistika  fyzioterapeutické  péče  o  pacienta  s  diagnózou  léze  cerebela  po

mozkové hypoxii

Cíle:

Cílem  této  bakalářské  práce  je  získání  a  zpracování  teoretických  informací

o mozečkové ischemii a vypracování kazuistiky u pacienta s mozečkovou hypoxií po

srdeční zástavě. 

Souhrn:

Tato bakalářská práce se zabývá hypoxií mozečku po prodělání zástavy srdce

následkem  infarktu  myokardu.  Práce  je  dělena  do  dvou  částí.  První  část  práce,

teoretická  část,  popisuje  anatomickou  a  funkční  strukturu  mozečku,  ischemickou

srdeční  chorobu a její  možnosti  léčby.  Dále tato část  obsahuje popis rehabilitačních

metod využívaných u pacientů s mozečkovým syndromem. 

Druhá část, praktická část, je zaměřena na přesný popis práce s pacientem po

prodělání  mozečkové hypoxie,  se kterým jsem spolupracoval  na lůžkové rehabilitaci

v Oblastní nemocnici Kladno od 5. ledna  do 22. ledna 2016. Praktická část obsahuje

metodiku  práce,  výsledky  vstupního  a  výstupního  vyšetření  a  popisu  jednotlivých

terapeutických jednotek (využívané metody, průběh terapie a úspěšnost léčby).

Klíčová slova:

infarkt myokardu, mozeček, rehabilitace 



Abstrakt

Title:

Casuistics of physiotherapy care for patient diagnosed with cerebellar lesion 

after a brain hypoxia

Goal:

 The goal of this work is data collection and processing of theoretical 

information on cerebellar ischemia and a preparation of casuistics of a patient with 

cerebellar hypoxia after heart attack.

Summary:

My thesis deals with cerebellar hypoxia after leaving sufferd from loss of heart 

as a result of heart attack. Thesis is divided in to parts. The first part, a theoretical one, 

describes anatomical and functional structure of the cerebellum, a brief description of 

ISCH and treatment options. This part also contains a description of rehabilitation 

methods used in patients with cerebellar syndrome. 

 The second part of my thesis, a practical one, is focused on a precise description 

of the work with the patient after having suffered from loss of cerebellar hypoxia, I have

collaborated with on inpatient department of regional hospital in Kladno from January 

5th to January 22nd, 2016. The practical part contains results of patient´s examination in

time of admision to hospital and in time of release from hospital and a description of 

individual therapautical units (used methods, the progress of the therapy and the success

of treatment).

Keywords:

heart attack, cerebellum, rehabilitation
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1 Úvod

Infarkt myokardu (IM) je v nynější době velmi časté a závažné onemocnění.

V některých případech může IM přejít až k úplné zástavě srdeční činnosti,  při které,

pokud nedojde k jejímu obnovení, nastává smrt. U pacienta, se kterým jsem pracoval

pro účely mé bakalářské práce, došlo k hypoxii mozku, zejména mozečku. Tudíž se ve

své práci  budu zaměřovat  na stručnou charakteristiku infarktu myokardu a ischemie

mozku. Dále se pokusím podrobněji přiblížit anatomickou a funkční strukturu mozečku

a klinický obraz u pacienta s mozečkovým syndromem. V druhé polovině teoretické

části se zaměřím na druhy a možnosti rehabilitace pacientů s mozečkovým syndromem.

Praktická  část  bude  obsahovat  vstupní  vyšetření,  jednotlivě  rozepsané

terapeutické jednotky a výstupní vyšetření pacienta s mozečkovým syndromem.
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2 Část obecná

2.1 Infarkt myokardu

Definice infarktu myokardu

Infarkt myokardu nastává, dojde-li ke vzniku akutního ložiska ischemické nekrózy

srdečního svalu na podkladě zúžení nebo uzavření věnčitých tepen. (Štejfa, 2007)

2.1.1 ICHS

Jedná se o onemocnění srdce, jehož podklad je tvořen omezením až zastavením

přítoku  krve  do  myokardu,  z  důvodu  strukturálních  či  funkčních  změn  koronárních

a věnčitých  tepen.  V  oblasti,  kde  není  přiváděna  okysličená  krev,  nastává  ischemie  až

nekróza. Nejčastěji se jedná o ucpání tepen aterosklerotickým plátem, kdy v postižené oblasti

dojde  k  ruptuře  tunica  intima  (výstelka  cév)  a  vzniku  trombu(tvoří  90%  všech  ICHS).

Koronární  ateroskleróza  je  proliferativní  onemocnění  tepenné  stěny,  ve  které  dochází

k vytváření aterosklerotických plátů, což vede k zúžení průměru cév. Ve většině případů je

vina přikládána LDL. V ojedinělých případech dochází ke koronárnímu uzávěru z krvácení do

plátů či z embolie do koronární tepny. (Štejfa, 2007)

2.1.2 Diagnostika a klinické projevy infarktu myokardu

Mezi nejčastější klinický obraz řadíme retrosternální bolest, která mívá charakter

tlaku,  svírání  nebo  pálení.  Bolest  typicky  vyzařuje  do  levé  horní  končetiny,  případně  do

mandibuly,  mezi lopatky,  eventuálně i do epigastria. Tyto projevy přetrvávají 20 minut až

několik hodin (ne více než 12 hodin). K bolestivým obtížím se dále přidružují symptomy jako

dušnost, pocení,  palpitace,  strach a zvracení.  V některých případech u velmi starých osob

muže být průběh infarktu asymptomatický.  (Widimský, 2002)
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Hlavní vyšetřovací metodou pro diagnostiku IM je EKG. Typickou známkou na

EKG je ST elevace, tzv. Pardeeho vlna, v pozdějším stádiu bývá zřetelná hloubka vlny Q.

Jako základ pro diagnostiku IM užíváme test biochemických markerů, kde dochází k vzestupu

troponinu a CK-MB. K lokalizaci uzávěru se užívá koronarografie. Echokardiografie slouží

k diferenciální  diagnostice,  případně  k  diagnostice  srdečního  selhání,  které  může  být

následkem rozsáhlého IM. (Widimský, 2002)

2.1.3 Operační léčba 

Primární perkutánní koronární intervence (PCI)

Jedná  se  o  jednu  z  nejúčinnějších  a  nejvyužívanějších  léčebných  metod  při

akutním infarktu myokardu.  Oproti  trombolytické  léčbě má téměř  95% úspěšnost a  nemá

prakticky žádné kontraindikace.  S využíváním PCI došlo  ke snížení  mortality  u  akutních

případů o  25%.  PCI se  provádí  zavedením intrakoronarního  vodiče  do  věnčité  tepny se

současnou koronarografií. Při nalezení místa zúžení se aplikuje do koronární tepny tzv. stent,

který  rozšíří  průsvit  cévy.  Zákrok  by  se  měl  provádět  do  24  hodin  od  začátku  obtíží.

(Widimský, 2005)

By-pass

Nejedná  se  o  standardní  léčebnou  metodu,  která  by  se  využívala  při  každém

akutním  infarktu.  Nejčastější  indikací  pro  operační  řešení  jsou  mnohočetné  uzávěry

koronárních tepen. Pro použití této intervenční metody musí pacient splňovat určitá kritéria.

Hlavní podmínkou je odeznění akutní fáze IM . Užití ve fázi rozvíjejícího se infarktu je zcela

výjimečné. Mezi další kritéria se řadí: 

 doba od začátku obtíží a začátku operace je menší než 4 hodiny

 působící faktor nelze odstranit pomocí PCI

 riziko ischemie převyšuje riziko samotné operace (Hlinomaz, 2009) 

By-pass je dále indikován u pacientů, kteří mají postiženou levou věnčitou tepnu.

Pokud  byl  u  pacienta  proveden  zákrok  PCI  s  aplikací  stentu  a  tím  došlo  k  vymizení

symptomů, odkládá se srdeční operace o jeden až dva měsíce. (Hlinomaz, 2009)
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2.1.4 Farmaceutická léčba:

 Beta-blokátory  – léky  snižující  tepovou  frekvenci,  krevní  tlak  a  kontraktilitu

myokardu, což vede ke snížení nároků srdce na kyslík a zlepšuje koronární průtok.

Užívají se u pacientů, kteří mají při přijetí tepovou frekvenci vyšší než 80/min nebo

kteří  podstoupili  trombolýzu.  Naopak nevhodné je podávat  tyto  léky pacientům se

sníženým srdečním výdejem a srdečním selháváním (Semar, 2012)

 Statiny – léky podávající se ke snížení LDL. Užívají se dlouhodobě u pacientů po

prodělaném  akutním  infarktu  myokardu,  obzvláště  u  pacientů,  kteří  trpí  diabetes

mellitus.  Podávají  se  již  od  prvního  dne  po  prodělaném  infarktu.  Výjimku  tvoří

pacienti  s  postižením  jater  (hypoperfuzní  poškození),  u  kterých  podávání  léku

odkládáme, dokud nedojde ke zlepšení stavu jater.(Miller, 2005)

 Angiotensin  konvertující  enzym  -  léky  podáváme  u  pacientu  se  srdečním

selháváním, selháváním ledvin, diabetem a dysfunkcí levé komory.  ACE se užívají

dlouhodobě a podáváme je do 24 hodin od vzniku obtíží.

 (Hlinomaz, 2009)

 Antiarytmika  -  z  této  skupiny  léků  se  nejčastěji  aplikuje  amiodaron,  který  je

indikován  u  nemocných  s  komorovou  tachykardií  ,  fibrilací  či  fluttrem  síní.

Antiarytmika snížení srdeční frekvenci komor. (Hlinomaz, 2009)

 Nitráty  -  tyto  intravenózní  léčiva  podáváme  u  pacientů  s  hypertenzí,  srdečním

selháváním či persistujícími stenokardiemi, vyskytujícím se v prvních dvou dnech od

vzniku obtíží. Účinkující látka působí rozšiřování průsvitu cév a snižuje krevní tlak

pomocí  uvolňování oxidu dusnatého. (Coons, 2011)

 Blokátory kalciových kanálů  -  Jejich  využití  není  příliš  časté.  Nesmí  se podávat

v kombinaci s beta-blokátory, dále se nesmí užívat při srdečním selhávání a snížení

funkce levé srdeční komory. Blokátory působí na membránu buněk, kde blokují tok

kalcia,  čímž  dochází  k  dilataci  hladkého  svalu  (v  tomto  případě  cévní  svaloviny)

a zvětšení průsvitu cév. (Hlinomaz, 2009)
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2.1.5 Prognóza 

V nynější  době se v ekonomicky vyspělých státech odhaduje celková mortalita

infarktu v prvním měsíci na 27 %, polovina z těchto úmrtí nastává v první hodině od začátku

vzniku symptomů. Díky léčebným pokrokům došlo k dramatickému poklesu nemocničních

mortalit  infarktu  myokardu  za  posledních  30  let.  V  80.  letech  se  nemocniční  mortalita

pohybovala okolo 30 %, aktuálně  se snížila  pod 5 % se zavedením koronárních jednotek

a nových léčebných metod, tromboembolické léčby a perkutánní koronární intervence (PCI).

(Štejfa, 2007)

2.2 Mozeček

2.2.1 Anatomie mozečku

Cerebellum  se  nachází  v  zadní  jámě  lební,  dorsálně  od  prodloužené  míchy

a Varolova mostu. Má zaoblený, dorsálně vyklenutý tvar. Mozeček rozdělujeme na:

 vermis cerebelli, neboli mozečkový červ, a dvě postranní symetrické polokoule

 hemisphaeria cerebelli

Kraniální plocha mozečku je plochá, dotýká se duplikatury tvrdé pleny mozkové.

Kaudální  a  dorsální  plochy  hemisfér  jsou  zaoblené,  uložené  v  jámách  týlní  kosti.  Mezi

hemisféry mozečku, k vermis, a to kaudálně od protuberatia occipitalis interna, zasahuje od

crista occipitalis  interna eminentiae cruciformis sagitální  srpkovitá duplikatura tvrdé pleny

mozkové, tzv.falx cerebelli. (Čihák, 2004)

Mozeček komunikuje s mozkovým kmenem pomocí tří stvolů:

 pedunculi  cerebellares  inferiores spojují  prodlouženou  míchu  s  mozečkem

a prochází kolem kaudální části fossa rhomboidea

 pedunculi cerebellares medii spojují Varolův most s mozečkem a opět procházejí

kolem fossa rhomboidea

 pedunculi  cerebelares  superiores  propojují  mozeček  s  tegmentum  mesencephali.

(Barahona, 2011)
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Všechny tyto spoje obsahují, jak dráhy aferentní, tak dráhy eferentní pro mozeček.

Mezi  pedunculi  cerebelares  superiores  je  rozvrstvena  tenká  lamela  bílé  hmoty  velum

medullare  superius,  která  tvoří  strop  IV.  komory  mozkové.  Ten  je  veden  dorsálně  proti

mozečku ve vrcholu označovaném jako fastigium. Dále na celém mozečku jsou patrné příčné

rýhy, které oddělují jednotlivé úseky mozečku:

 fissurae cerebelli: největší fissura na mozečku oddělující tři části- lobi cerebelli, které

se dále dělí pomocí menších fissur na lobuli. Lobuli se dále dělí pomocí nejmenších

fissur na folia cerebelli (listy)

Celý  povrch  mozečku  je  pokryt  šedou  mozečkovou  kůrou  (cortex  cerebelli).

Vnitřek mozečku je vystlán bílou hmotou, označovanou jako cortex medullare, vybíhající do

tvaru plotének, zvaných laminae albae. (Čihák, 2004; Barahona, 2011)

V cortex medullare jsou umístěné shluky šedé hmoty, které tvoří mozečková jádra

(nuclei cerebelli)

 nucleus dentatus je největší mozečkové jádro

 nucleus emboliformis je uloženo sagitálně u hilu nucleus dentatus

 nucleus globosus je mediálně uloženo od nucleus emboliformis, skládá se z několika

utvarů šedé hmoty

 nucleus fastigii je uloženo nejmedíálněji vrcholu stropu IV. komory mozkové 

Skrze  všechna  tato  mozečková  jádra  vedou  výstupní  dráhy  z  mozečku,  které

umožňují zapojení mozečku do systému pohybové kontroly. (Čihák, 2004)

2.2.2 Dělení mozečkové kůry

 Stratum  moleculare  je  svrchní  vrstva  kůry,  která  obsahuje  buňky  hvězdicovité

a košíčkovité. Oba typy neuronů mají inhibiční vliv na Purkyňovy buňky. (Dylevský,

2009; Vilis, 2013)

 Stratum gangliosum je vrstva tvořena Purkyňovými buňkami, které vstupují do bílé

hmoty  mozečku  a  vedou  do  mozečkových  jader.  Purkyňovy  buňky jsou  inhibiční

neurony, jejich mediátorem je GABA. (Dylevský, 2009; Vilis, 2013)
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 Stratum granulare obsahuje nejmenší neurony CNS, a to granulární buňky, které se

postupně  dělí  na  paralelní  vlákna  o  velikosti  4mm.  Granulární  buňky  patří  mezi

excitační neurony a jejich mediatorem je glutamát. (Dylevský, 2009; Vilis, 2013) 

2.2.3 Funkční dělení

Vestibulocerebellum

Je tvořeno lobus flocculonodularis. Přijímá aferentní vlákna z vestibulárních jader

a zrakové kůry přes pons Varoli.  Eferentní  vlákna z jádra odcházejí  zpět k vestibulárním

jádrům.  Vestibulocerebellum  je  odpovědné  za  řízení  a  regulaci  pohybů  očí  a  stability

(Barahona, 2011)

Spinocerebellum

Zformováno  ze  dvou částí  kůry  mozečku.  První  část  spinocerebella  je  tvořena

vermis superior a inferior, přijímá aferentaci z míchy, vestibulárního a zrakového jádra. Tato

část spinocerebella je odpovědná za pohyby hlavy, trupu, krku a proximání části končetin.

Druhá  část  spinocerebella  se  nachází  na  laterálních  stranách  vermis.  Tato  část  přijíma

aferentní  vlákna  z  míchy  a  nervus  trigeminus  a  je  odpovědná za  pohyby  distálních  částí

končetin. (Barahona, 2011)

Cerebrocerebellum

Nachází  se  v  postranních  hemisférách  mozečku.  Přijímá  aferentní  vlákna

z neocortexu přes pons Varoli  a odvádí eferentní  vlákna přes thalamus do mozkové kůry.

Cerebrocerebellum má na starosti zpracování jazyka, modulaci emocí, plánování motorického

projevu a časování pohybu. (Barahona, 2011)
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2.2.4 Jednotlivé části mozečku dle vývoje

V  oblasti  lobus  flocculonodularis  nacházíme  archicerebellum  neboli

vestibulocerebellum, které zpracovává informace z vestibulárního aparátu a je zodpovědné za

udržování celkové rovnováhy. (Dylevský, 2009; Barahona, 2011)

V oblasti lobus anterior je uloženo paleocerebellum, kde dochází ke zpracování aferentních

vláken z míchy, řízení svalového tonu a motorické koordinace.

Neocerebellum  uložené  v  lobus  posterior,  je  považováno  za  nejmladší  část

mozečku,  která  komunikuje  s  motorickými  oblastmi  mozkové  kůry.  Dále  neocerebellum

přijímá  míšní  aferentní  vlákna  z  proprioreceptorů  a  exteroreceptorů.  (Dylevský,  2009;

Barahona, 2011)

2.2.5 Poruchy mozečku 

Poškození může být zapříčiněno např. traumatickou lézí, poruchou cévního řečiště

či degenerativní změnou, výjimečně dochází k ohraničenému poškození cerebella, většinou se

jedná  o  postižení  difúzní  nebo  postižení  přímého  nebo  nepřímého  procesu,  jak  je  tomu

u nádorů, abscesů, krvácení do mozku atd. Poškození tonického laloku mozečku se projevuje

jako mozečková ataxie. K té se řadí:

 Poruchy  statiky,  lokomoce  a  rovnováhy-  při  postižení  dochází  k  poruše  stability,

nastávají  titubace,  které  mohou  vést  k  pádu.  Chůze  bývá vrávoravá  o široké bázi,

postižený není schopen rovné chůze, vyskytují se úkroky do stran i vzad. Krok není

symetrický,  končetina  je  při  kroku  vymrštěna  a  přidupnutá,  což  je  způsobeno

hypermetrií.  Vyrovnávací  pohyby  při  ztrátě  stability  jsou  většinou  opožděné

a hypermetrické. (Trávníček, 1987)

 Porucha pohybu končetin

◦ Prostorové pohyby: Pacient dobře reaguje na výzvu a je schopen jít směrem k cíli,

má ale problém zacílený předmět uchopit.  Pohyby jsou opět hypermetrické,  do

předmětu naráží nebo pohyb „přestřeluje“.
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◦ Časový faktor pohybu: Pacient provádí volní pohyb, jak na začátku, tak na konci

opožděně. Pohyby jsou neplynulé, sakadované, hypermetrické, nešetrné. Opoždění

pohybu  se  projevuje  hlavně  při  jeho  rychlé  změně  do  opačného  směru,  jako

např. flexe a extenze, pronace a supinace (test diadochokineze). Tato metoda se

využívá  při  vyšetření  mozečkové  léze  a  projevuje  se  jako  adiadochokineze.

(Trávníček, 1987)

 Poruchy  svalového  tonu:  Postižení  mozečku  u  pacienta  způsobuje  hypertonus

extenzorů  šíjového  a  trupového  svalstva,  což  je  znatelné  hlavně  při  stoji,  kdy  je

pacient  zakloněn  v  těchto  částech.  Při  chůzi  nastává  tzv.velká  asynergie,  která  je

způsobená poruchou souhybu dolních končetin a trupu ( trup na začátku chůze zůstává

opožděn).  Elementární  reflexy  posturální  jsou  snížené  či  vyhaslé.  U  vyvolávání

šlachookosticového reflexu můžeme zpozorovat kyvadlovou odpověď. Například při

vyklepávání patelárního reflexu se pohyb vyvolá opakovaně za sebou, a poté postupně

vyhasíná. (Trávníček, 1987)

V  končetinách  diagnostikujeme  hypotonii,  která  se  s  pohybovou  hypermetrii

označuje jako která s pohybovou hypermetrii bývá označována jako projev zániku mozečkové

brzdy pohybů. (Trávníček, 1987)

Pokud  u  pacienta  dojde  k  poškození  předního  laloku  mozečku,  můžeme

zpozorovat  klinický  obraz  podobný  extrapyramidovému  onemocnění  (parkinsonismus

s hypokinézií  a  svalovou  hypertonií)  označovaný  jako  iritační  cerebrální  syndrom.

(Trávníček, 1987)

 Porucha řeči: Při postižení mozečku v některých případech dochází k dystartrii, která

je doprovázena sakadovanou řečí.  Pacientova mluva připomíná slabikování slov, je

pomalá a přerušovaná s občasnými pauzami (záseky). Na těchto poruchách řeči se také

podílí dissynergie dýchacích svalů a svalů „mluvidel“. Častěji se porucha vyskytuje

u levostranné léze. (Venkatesan, 2012)
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2.3 Cévní zásobení mozku 

Přívod  krve  do  mozku  zajišťují  aa.carotides  internae  a  aa.vertebrales.  Párové

aa.vertebráles se propojují do a.basilaris, dále se připojují aa.carotides internae čímž vzniká

Willisův okruh (circulus arteriosus cerebri). Z Willisova okruhu vystupují větve důležité pro

mozkovou  kůru,  diencephalon  a  bazální  ganglia.  Odkysličená  krev  je  sváděna  do žilních

splavů, které jsou odváděné do vv.jugulares internae.

Arteria  vertebralis  je tepna odstupující  z arteria  subclavia,  procházející  krčními

obratli skrz foramen processus transveri, která vstupuje přes foramen magnum do lebky. Tam

se spojuje s nepárovou a.basilaris, která dále prostupuje ventrální plochou mozkového kmene,

kde odstupují větve pro mozeček. Zbylá část pokračuje jako arteria cereberi inferior posterior.

(Ambler, 2006;  Cipolla, 2009) 

Arteria  carotis  interna  známá  také  jako  vnitřní  krkavice,  vzniká  rozdělením

a.carotis  communis na a.carotis  externa a a.carotis  interna.  Na přívodu krve do mozku se

podílí pars cavernosa, která vytváří karotický sifon a pars cerebralis, což je závěrečná část

a.carotis internae, která končí dělením na a.cerebri anterior a a.cerebri media. Tyto soubory

tepen  zásobují  bazální  ganglia  a  mozkové  hemisféry,  ovšem bez  týlního  laloku  a  fissura

longitudinalis cerebralis. (Ambler, 2006;  Cipolla, 2009) 

Mozek je velmi citlivý na nedostatek okysličené krve, jeho spotřeba se pohybuje

kolem  15  %  celkového  srdečního  výdeje.  Za  hodinu  proteče  celým  mozkem  průměrně

72 l krve. Jelikož v šedé hmotě mozkové máme větší krevní zásobení, při poruše či poškození

krevního toku dochází zprvu k postižení šedé hmoty. (Ambler, 2006;  Cipolla, 2009) 

2.3.1 Ischemie mozku:

Řadíme ji mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí a imobility ve vyspělých zemích,

jedná se o jednu z možností cévních mozkových příhod. Mortalita do třiceti dnů od vzniku

ischemie v karotickém povodí se udává až 20%, pětileté přežití se pohybuje kolem 60 %.

Jelikož jediná léčba akutní ischemie je odstranění ucpané cévy, klade se důraz na včasnou

průkaznost přítomnosti vmetku či jiné příčiny ucpání, kvůli tomu, že při terapii tohoto stavu je
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pacient vystaven velkým rizikům a vedlejším účinkům léčby. V nynější době do 3 hodin od

vzniku  symptomů  podávají  nitrožilně  léky  s  lytickým  účinkem  (rt-PA  =  aktivátor

plazminogenu). (Ferda, 2007; Shah, 2009) 

2.3.1.1 Patofyziologie mozkové ischemie: 

V mozku dochází k velkému množství procesů, proto je velmi náročný na zásobení

kyslíkem a energii,  ta je podávána v podobě glukózy. Zdroje glukózy jsou v těle omezené

a při postižení dochází k brzkému vzniku patologický změn. Již jak bylo řečeno průtok krve

v mozku  činí  800ml/min.  Průtok  krve  mozkem  je  ovlivňován  poměrem  perfuzního  tlaku

a cerebrovaskulárním odporem.  Snížením cerebrovaskulárního tlaku je možné zachovat tok

krve při diastolické fázi pulzní vlny. Jako další faktor ovlivňující perfuzi v mozku je viskozita

krve  a  průsvit  mozkových  cév.  Normální  hodnoty  perfuze  v  mozku  se  pohybují  kolem

50 ml/100 g/min, kritické hodnoty jsou okolo 15-25 ml/100 g/min (Shah, 2009).  Buněčná

smrt nastává pokud hodnoty klesají pod 15 ml/100 g/min. Pokud ale hodnota neklesne pod

12 ml/100 g/min, je mozková tkáň schopná zachovat svou integritu, ale ztrácí svou neuronální

funkci. Místo kde klesá perfuze pod 12 ml/100 g/min se nazývá core a nastává zde nekróza.

Tkáň,  kde  ještě  nedošlo  k  nekróze  se  nazývá  penumbra.  Oblast  mezi  core  a  penumbra

zachovává svou integritu,  ale přichází o svou neuronální funkci. Existují dva způsoby, jak

obnovit  průtok krve v mozku. Buď působením látek,  které produkuje lidské tělo,  ty zvýší

perfuzi  či  účinkují  tromboliticky,  nebo podáním trombolitických léku intravenózní  cestou.

(Ferda, 2007) 

2.3.1.2 Klinický obraz

U pacienta většinou dochází k jednostrannému ochrnutí dolní i horní končetiny

a lícního nervu. Při zasažení dominantní hemisféry pacienta, nastává zhoršení komunikačních

schopností,  jako  je  tvorba  slov,  porozumění  řeči  a  zhoršená  výslovnost.  V  některých
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případech  způsobuje  výpadek  části  či  celého  zorného  pole,  poruchy  prostorové  orientace

a polykání, ztrátu vědomí aj. (Ambler, 2006)

2.3.1.3 Diagnostika ischemie

U  pacienta  s  podezřením  na  ischemii  mozku  vyšetřujeme  základní  somatické

parametry, jako krevní tlak, srdeční frekvenci, teplotu, dechovou frekvenci aj. Dále hledáme

známky  srdeční  insuficience,  otoky  dolních  končetin,  zkoumáme  náplň  krčních  žil.  Při

laboratorní  diagnostice  zjišťujeme  hodnotu  kardiálních  enzymů,  glykémie,  koagulačního

faktoru, jaterního a ledvinového parametru a krevní obraz. Nezbytnou části při diagnostice

jsou zobrazovací metody, kterými zjišťujeme rozsah a lokalizujeme ischemii. (Fiksa, 2008) 

2.3.1.4 Zobrazovací metody 

Tyto  moderní  diagnostické  metody tvoří  nejdůležitější  objektivní  diagnostickou

část  neurologie.  Řadíme  sem  RTG  snímky,  multidetektorovou  výpočetní  tomografii

s možností  vyšetření  CT angiografie,  pozitron  emisní  tomografie,  magnetickou  rezonanci,

která nám umožňuje zobrazit struktury centrální nervové soustavy v několika pohledech. MRI

angiografie se využívá k zobrazení jednotlivých tepen a žil. Angiografii můžeme dále doplnit

difuzí a perfuzí MR, což nám zobrazuje funkční aktivitu mozkové tkáně. Pokud jsou nějaké

cévy špatně  rozeznatelné  či  zobrazené,  aplikujeme  invazivní  metodu,  kdy jsou  podávány

pacientovi kontrastní látky (intravenózně, intraarteriálně). (Krupa, 2015)

Přínos  jednotlivých  metod  je  odlišný,  jejich  využitelnost  se  mění  s  daným

patologickým postižením. (Krupa, 2015)

 CT  -   slouží  ke  zmapování  rozsahu  postižení.  Jeho  pomocí  zjišťujeme  existenci

hemisferální  léze,  krvácení  do  mozku,  mozkové  tumory  v  rané  fázi,  hydrocefalu

a mozkové  ischemie.  V  některých  případech,  jako  je  například  intrakraniální,

subarachnoidální,  subdurální  či  epidurální  krvácení.  CT  předčí  magnetickou
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rezonanci,  jelikož magnetické  pole působí  na produkty hemoglobinu,  které  začnou

vykazovat  odlišné  vlastnosti.  Další  výhodou této  metody  je  spirální  CT,  kdy jsou

lékaři schopní provést okamžitou CT angiografii pro vyhledávání aneurizmatu či jiné

cévní  malformace.  Tato  metoda  není  vhodná  pro  diagnostiku  či  sledování

demyelinizačního postižení bílé hmoty (sclerosis multiplex) a axonální transverzální

léze. (Krupa, 2015)

 Magnetická  rezonance  -  jedna  z  nejmodernějších  zobrazovacích  metod.  Umožňuje

diagnostikovat vznik ischemie mozku již po několika minutách vzniku. MRI dáváme

přednost  před  ostatními  metodami  při  průkazu  kmenových  lézí,  tumorech  kmene,

míšních  lézí  (kontuze,  transverzální  míšní  léze,  kompresivní  myelopatie).  Další

výhodou  MRI  je  možnost  vytvoření  sagitálních  řezů  jednotlivých  struktur,  které

umožňují podrobnější vyšetření míchy či mozku. Nevýhodou rezonance je magnetické

pole,  které  znemožňuje  vyšetření  pacientů  s  kardiostimulátorem,  kloubní

endoprotézou, cévním stentem nebo osteosyntetickým materiálem. (Krupa, 2015)

 Digitální  subtrakční  angiografie  (DSA)  -  Patří  mezi  nejmodernější  zobrazovací

metody.  U nás se příliš nevyužívá,  většinou je nahrazována MR či CT angiografii,

ačkoliv má lepší výsledky hlavně při vizualizaci cév. Výhodou teto metody je možnost

zobrazení cév překrytých skeletem. DSA je nenahraditelná při intervenci cév v oblasti

krku a  hlavy,  jako je  například  angioplastická  stenóza,  ošetření  aneuryzmatu  nebo

embolizace AV malformací. Dále je využívána při odstraňování trombů. Nevýhodou

této metody je menší prostorové rozlišení a katetrizace mozkových tepen, což je pro

pacienta velmi zatěžující. (Krupa, 2015)

2.3.1.5 Léčba ischemie

Mozek je orgán, který je velmi citlivý na nedostatek kyslíku. Proto musíme zajistit

rychlý transport pacienta, u kterého máme podezření na ischemii mozku. Jakákoliv prodleva

při poskytování první pomoci nebo příjezdu záchranné služby má velký vliv na pozdější stav

pacienta.  Po příjezdu do nemocnice pacient podstoupí neurologické vyšetření s vyšetřením

zobrazovacími metodami. U pacientů s ischemií mozku, která byla způsobena ucpáním cévy
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trombem, volíme trombolytickou léčbu padáním tkáňových aktivátorů plazminogenu. Látka

musí být podána do 3 hodin od vzniku prvních příznaku, čím větší časový odstup, tím větší

postižení  mozku  můžeme  předpokládat.  Pokud  ale  dochází  k  podání  látky  intraarteriální

cestou přímo do místa postižení,  může se interval navýšit až na 6 hodin od vzniku potíží.

Podle  výzkumů,  díky  časnému  podání  trombolytické  léčby  dochází  až  už  jedné  třetiny

pacientů k výraznému zlepšení stavu či úplnému vymizení symptomatologie. Jako prevence

vzniku dalšího iktového stavu jsou pacientům podávána antiagregační léčiva. Po úspěšném

zvládnutí akutního stavu pacient podstupuje kontrolní vyšetření a je přesunut na rehabilitační

oddělení. (Anderson, 2012; Scottish, 2008)

2.4 Rizikové faktory a prevence

2.4.1 Ischemická choroba srdeční 

Rizikové  faktory  můžeme  rozdělit  na  faktory  ovlivnitelné,  které  pacient  může

změnit  svými  návyky  a  faktory  neovlivnitelné,  které  jsou  většinou  geneticky  neměnné.

Rizikové faktory ovlivnitelné jsou tyto: 

 Strava:  Pacient  by  při  stravováním měl  omezit  příjem tuků,  které  by  měly  tvořit

maximálně 30 % celkového energetického příjmu. Dále by měl pacient přijímat více

složených sacharidů a vlákniny.  Daná doporučení by měli  dodržovat  zejména lidé,

u kterých  je  hladina  LDL  cholesterolu  vyšší  než  3,40  mmol/l,  hladina  HDL

cholesterolu  menší  než  1,25  mmol/l  a  množství  triacylglycerolu  vyšší  než

1,80 mmol/l. U pacientů se zvýšeným tlakem se také doporučuje omezení užívání soli

a alkoholu.  (Sovová, 2003)

 Životní  styl:  Jedná  se  o  důležitou  oblast  prevence.  Řadíme  sem  snížení  obezity

a zvýšenou fyzickou aktivitu, která vede ke snížení váhy, ale také ke zvýšení HDL,

který snižuje „zlý cholesterol“ (LDL). V této oblasti také nesmíme zapomenou zmírnit

stres a omezit kouření. (Sovová, 2003) 
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 Farmakologická terapie: Často pacient podstupuje až po konzultaci s lékařem, který

předepíše  léky na  snížení  cholesterolu.  Jako další  farmakologická  léčba  se  užívají

antihypertenziva u pacientů s vysokým tlakem. Řadíme sem další řadu léčiv, které do

této  oblasti  patří,  ale  s  farmaky  výše  uvedenými  se  setkáváme  nejčastěji.

(Sovová, 2003)

2.4.2 Ischemie mozku

Tato  část  je  velmi  podobná  faktorům  ICHS.  Při  dodržování  již  uvedených

profylakticko-terapeutických  doporučení  lze  snížit  riziko  výskytu  iktu  až  na  50  %.  Mezi

intervenční prevenci patří například chirurgické ošetření stenózních tepen, které zvyšují riziko

příhody.  Mezi  léčiva,  včetně  antiagregans  a  antikoagulans,  řadíme  i  léky  potlačující

endovaskulární dysfunkci (statiny, ACE inhibitory). (Fiksa, 2008)

2.5 Rehabilitace

Jedná  se  o  dlouhodobý  proces,  jehož  cílem  je  navrátit  pacienta  do  plného

fyzického,  psychického  a  sociálního  zdraví,  které  bylo  sníženo  anatomickou  či  funkční

změnou. Na rehabilitaci  se podílí,  jak pacient a rehabilitační tým, tak i pacientova rodina,

která tvoří nezbytný pilíř rehabilitace. Samotná rehabilitace by neměla být zaměřená pouze na

vzniklou patologii, ale i na tělo jako celek. (Delisa, 1998)

Jelikož  je  mozek  velmi  složitý  útvar  s  velkým  množstvím  funkcí,  nemůžeme

přesně určit, jaké funkce budou porušeny při jeho postižení. Je sice známo jaké funkce má

mozeček,  ale  nejsme  schopni  přesně  popsat,  jaké  z  nich  budou  poškozené.  Proto  při

rehabilitační práci s pacientem musíme vycházet ze vstupního vyšetření, ze kterého postupně

vytváříme ideální, individuální terapeutický plán. (Kolář, 2009)

U  pacienta  s  mozečkovou  lézí  můžeme  předpokládat  ataxii,  hypermetrii,

adiadochokinezi,  poruchu koordinace svalových skupin (asynergie),  snížené svalové napětí

a mozečkový tremor, poruchu trupové stability. Jelikož  ve většině případů nedochází pouze
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k postižení mozečku, počítáme i s dalšími patologiemi souvisejícími s poškozením jiné části

mozku. Proto by s takovým pacientem měl pracovat  multidisciplinární tým, který se skládá

z lékařů,  fyzioterapeutů,  logopedů,  psychologů,  ergoterapeutů  a  dalších  specializovaných

odborníků. Při práci s takovýmto pacientem musíme důkladně znát jeho anamnézu, abychom

předešli jakémukoliv zhoršení jeho stavu. Dále musíme předpokládat, že u pacientů s tímto

postižením bude docházet k rychlému unavování organismu. Proto je lepší volit terapeutickou

jednotku častěji, ale kratší dobu. (Kolář, 2009)

Úspěšnost  rehabilitace  se  prokázala  hlavně  u  lehkých  mozečkových  dysfunkcí

nebo  při  menších  strukturálních  lézích  subkortikální  či  kortikální  oblasti  s  nevýrazným

klinickým obrazem. Naopak obtížná rehabilitace nastává u pacientů s rozsáhlým postižením

mozečkových jader, mozečkových hemisfér nebo u dětských pacientů po prodělání mozkové

obrny. (Kolář, 2009)

2.5.1 Fyzioterapeutické metody

2.5.1.1 LTV při ataxii

Před využitím této metody vyšetřujeme u pacienta stupeň poruchy taxe, intenzitu

tremoru,  kvalitu  stoje  a  chůze  a  schopnost  pohybové  koordinace.  Při  samotném  cvičení

nedovolujeme pacientovi  zrakovou kontrolu,  pouze  při  opravě  chybných  pohybů.  Volíme

ideální  rychlost  prováděných  pohybů.  Cviky  postupem  času  ztěžujeme,  začínáme  od

nejjednodušších poloh s pohyby ve velkých kloubech. Na počátku volíme cvičení v nižších

polohách  a  postupně  se  dostáváme  do  vertikálních  pozic.  Při  cvičení  pacienta  neustále

korigujeme v oblasti tempa, provedení a cílenosti pohybu. (Hromádková, 1999)

Cviky v nižších polohách, jako například v leže na zádech, břiše či boku volíme

s lehkou  obtížností  (krouživé  pohyby  končetin,  snižování  počtu  opěrných  bodů  atd.).  Při

zlepšení stavu pacienta můžeme využívat balančních ploch, overballů, gymballů a měkkých

podložek. Nácvik stoje nejprve provádíme s širokou základnou a pevnou oporou (žebřiny,
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bradla).  Po  správném provedení  tohoto  stoje,  pacient  postupně  upouští  od  opory  horních

končetin, zužujeme základnu, popřípadě zkoušíme stoj na jedné dolní končetině. 

Při  chůzi pacientovi  zpočátku dovolujeme širokou bázi.  Nacvičujeme přenášení

váhy na dolních končetinách. U těžších případů začínáme nácvik chůze na umělém chodníku

s bradly. (Hromádková, 1999)

2.5.1.2 Brüggerův korigovaný sed

Jelikož u pacienta  s mozečkovým syndromem dochází  ke snížení  propriocepce,

dochází  k  vytvoření  kompenzačních  mechanizmů,  mezi  které  velmi  často  patří  zraková

kontrola. Pacient s tímto kompenzačním mechanismem může mít typicky předsunutou hlavu

s mírnou flexí krční páteře, kyfotizací hrudní páteře a protrakcí ramenních kloubů. Můžeme

tedy předpokládat oslabení rombických svalů, přetížení m. sternokleidomastoideus, oslabení

spodních  fixátorů  lopatek.  Tyto  změny  mohou  vyvolat  další  komplikace,  které  ztěžují

celkovou rehabilitaci pacienta. (Lewit, 2003)

Pacient  dle Brüggerova korigovaného sedu, sedí na okraji  stoličky,  drží  kolena

a nohy od sebe, opírá se o dolní končetiny a mírně klopí pánev dopředu. Tímto dochází ke

zvětšení bederní lordózy, vyrovnání hrudní kyfózy a krční páteře. U pacienta by mělo dojít ke

snížení napětí posturálního svalstva, které si můžeme ověřit palpací přetěžovaných svalových

skupin. Pokud je pacient schopen setrvat ve správném držení, můžeme v korigovaném sedu

trénovat různá koordinační cvičení či jiná cvičení se zaměřením na primární diagnózu. (Lewit,

2003)

2.5.1.3 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Jedná se o metodu, která vychází z přirozených pohybů běžného života. Pohyby se

provádějí v diagonálách a spirálních pohybech, kdy pohyb vychází z periferie a postupuje ke

kořenovým  kloubům.  Při  proprioceptivní  neuromuskulární  facilitaci  (PNF)  dochází

k napomáhání nervosvalové mechanické reakci díky proprioceptivnímu dráždění. U facilitace
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využíváme řadu mechanismů:  protažení  svalu,  manuální  kontakt,  maximální  odpor,  slovní

doprovod  pohybu  a   nakonec  pomocné  trakce  či  komprese.  U  pacientů  s  mozečkovým

postižením  využíváme  metodu  hlavně  ke  zlepšení  aferentace,  zlepšení  časového  zapojení

daných svalů dle úrovně pohybu, zlepšení prostorové orientace i svalové síly při svalových

disbalancích. Při cvičení se snažíme, aby pacient pohyb vnímal, jak povrchovým a hlubokým

čitím,  tak  i  myšlenkou,  kdy  se  přibližujeme  Feldenkraisově  metodě  (uvědomělé  vnímání

pohybu). Mezi často využívané posilovací techniky u pacientů s mozečkovou lézí  řadíme

rytmickou stabilizaci,  kdy terapeut  začíná  měnit  polohu pacientovy končetiny,  a  ten musí

následně  rychle  zareagovat  protipohybem  a  udržet  aktuální  polohu  končetiny.

(Victoria, 2013; Holubářová 2014) 

2.5.1.4 Frenkelova metoda

Jedná  se  o  další  metodu,  kterou  můžeme  aplikovat  u  pacientů  mozečkovým

syndromem,  tuto  metodu  jsem  však  v  rámci  rehabilitace  pacienta  nevyužil.  Frenkelova

metoda  má  za  cíl  potlačení  ataxie  a  pohybové  inkoordinace.  Cvičení  postupuje  od

nejjednodušších  prvků  po  prvky  složitější.  Z  počátku  ponecháváme  pacientovi  zrakovou

kontrolu, kterou ale odstraňujeme hned jak nám to stav pacienta dovolí. Na začátku volíme

rychlost  pohybů  spíše  vyšší,  postupem  času  pohyb  zpomalujeme,  což  je  pro  pacienta

koordinačně náročnější. (Kolář, 2009)

První cviky vycházejí ze základních stereotypů, které dělíme na dvě části, teprve

až je pacient schopný provést obě fáze plynulým pohybem v plném rozsahu, fáze propojíme.

Na začátku pacientovi dopomáháme manuálním kontaktem, který později nahrazujeme pouze

slovním doprovodem, rytmickými povely, tleskáním a jinými zvuky. Cviky vleže či v kleku

provádíme na zemi s podložkou, abychom minimalizovali možnosti zranění pacienta pří ztrátě

stability. U schopných pacientů můžeme volit cviky v sedu či ve stoji. Pohyb který pacient

provádí, musí být proveden plynule, přesně a s menší výdrží. Při cvičení nedbáme na kvantitu,

ale na kvalitu a opět musíme brát zřetel na rychlou únavu těchto pacientů. (Kolář, 2009)
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2.5.1.5 Posturální stabilizace

Metod ke  zlepšení  posturální  stability  existuje  celá  řada,  ale  u  každé  techniky

bychom měli postupovat od trupové stabilizace k proximální stabilizaci. Cviky by měli být

seřazeny od nejjednodušších poloh po ty složitější, tudíž jako první polohu volíme v leže na

zádech, břiše či na boku. Následuje vertikalizace  do kleku na čtyřech  či sedu. S pacientem

v těchto  polohách  nacvičujeme  statickou  stabilizaci,  při  působení  vnějších  pertubací

(postrkávání,  vychylování  z  osy  vnějšími  silami).  Tímto  přístupem  se  snažíme  pacienta

připravit na dynamickou stabilizaci, při které pacient pracuje s těžištěm nebo zužuje opěrnou

plochu v pohybových vzorcích. U pokročilého pacienta volíme stabilizační cvičení ve stoji,

opět se zužováním báze,  zmenšováním opěrné plochy či stoji na jedné dolní končetině. Při

dobré  vybavenosti  pracoviště  můžeme  využít  například  posturograf  či  jiné  stabilizační

pomůcky. U nácviku dynamické stability nesmíme zapomenout na chůzi, kdy trénujeme chůzi

po nerovném povrchu, její zpomalování, chůzi po značkách a chůzi s náhlou změnou směru.

(Armutlu, 2010) 

2.5.1.6 Senzomotorická stimulace

Při  této  metodě  dochází  ke  zvyšování  aferentace  z  kožních  exteroreceptorů

a proprioreceptorů  z kloubů a svalů.  Hlavní  oblastí  facilitace  jsou chodidla,  oblast  pánve,

krátké šíjové extenzory a spinovestibulocerebelární okruh. Cílem této metodiky je ovlivnit

poruchu  propriocepce,  zlepšení  rovnováhy,  urychlení  svalové  reakce  na  změnu  polohy

v kloubech, zlepšení svalové koordinace,  zlepšení správného držení těla  a propojení všech

činností a nových pohybových programů. 

Zpočátku  jsou  všechny  úkony,  které  se  pacient  naučí  vedené  pomocí  vědomí

v korových oblastech. Naším hlavním cílem je přesunout pohybové programy do podkorové

oblasti,  tím  se  stanou  automatickou  činností.  Před  samotným  cvičením  senzomotorické

stimulace musíme provést přípravu pacienta, což znamená pacienta vyšetřit pomocí aspekce,

palpace a provést funkční vyšetření. Dále vyšetříme stabilitu pacienta a to, chůzi a reflexní

změny,  které  se  pokusíme  před  cvičením  odstranit  (blokády,  trigger  pointy,  patologické
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bariéry  fascií,  atd.).  Po  ukončení  vyšetření  a  ošetření  patologických  nálezů  provedeme

manuální facilitaci chodidel (kartáčování). (Kolář, 2009)

Mezi senzomotorickou stimulaci můžeme zařadit například:

 Malá  noha  -  Toto  cvičení  je  zaměřeno  na  zvýšení  aferentace  nohy  a  posílení

a tvarování klenby nožní. Při cvičení pacient sedí na židli a snaží se přiblížit přednoží

k patě, aniž by došlo k „odlepení“ tříbodové opory od podložky. První nácvik provádí

terapeut pasivně, kdy vysvětluje průběh pohybu. V další fázi provádí pohyb pacient

aktivně s dopomocí terapeuta a v závěrečné fázi musí pacient pohyb 3-5x absolvovat

bez  dopomoci.  Po  správném provedení  tohoto  cvičení  může  pacient  přistoupit  na

cviky ve stoje. (Kolář, 2009)

 Korekce  stoje  -  Před  cvičením  na  labilních  plochách  musí  být  pacient  schopen

korigovaného stoje. Cílem cvičení je zvýšit aktivitu svalů chodidla, zvýšení vnímáni

kontaktu s podložkou a zvýšení vnímaní těla v prostoru. Pokud je pacient schopen

udržet korigovaný stoj, můžeme přidat mírné destabilizační prvky, jako postrkování

do ramen či pánve. (Kolář, 2009)

 Cvičení na labilních plochách - Pokud je pacient schopen korigovaného stoje a udrží

jej, jak se zúženou bází, tak bez zrakové kontroly či stoje na jedné dolní končetině,

můžeme přejít k labilním plochám. Z počátku zkoušíme jednodušší balanční plochy,

jako jsou pěnové podložky a válcové úseče. Postupně přecházíme na pomůcky těžší,

např. kulové úseče, trampolíny, balanční sandále. Pokud je pacient stabilní na labilních

plochách, můžeme přidávat pro ztížení pohyby horních končetin s využitím například

flexibaru a míče. (Kolář, 2009)

2.5.2 Ergoterapie

Tento obor se zaměřuje na způsoby, jak pomoci hendikepovaným lidem vykonávat

každodenní činnost, bez ohledu na jejich postižení. Ergoterapie pomáhá lidem ujistit se v sebe

sama, napomáhá při fungování v rodinné roli, ale také ve  společnosti (zaměstnání, koníčky).

Účastní  se na výběru zaměstnání,  které  je  pro pacienta  velmi  důležité,  pro pocit  utvrzení

v jeho schopnostech, a tím nastavuje lepší psychický stav, který ovlivňuje samotný průběh
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rehabilitace.  (Krivošíková,  2011) U mozečkového postižení  se práce ergoterapie odvíjí  od

stupně  postižení  a  klinického  stavu  pacienta.  Obecně  u  těchto  pacientů  ergoterapeut

nacvičuje:

 jemnou motoriku pomocí cvičení jednotlivých úchopů drobných předmětů,

psacích cvičení či vykreslování,

 prostorovou orientaci například pomocí skládání 3D speciálních stavebnic,

pohybování v prostoru na určených značkách s danými úkoly,

 chůzi,  kdy  je  způsob  velmi  podobný  práci  fyzioterapeuta,  ale  klade  se

důraz  na  zvládnutí  překonání  překážek  či  řešení  složitějších  situací.

(Krivošíková, 2011)
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3 Část praktická

3.1 Metodika práce:

Moji bakalářskou praxi, pod odborným vedením, jsem absolvoval v Oblastní 

nemocnici Kladno od 4.1.2016 do 29.1.2016. Pacient, se kterým jsem spolupracoval 

v praktické části prodělal těžký infarkt myokardu s následnou hypoxií mozku, kde došlo 

k postižení zejména mozečku. Od 4.1.2016 byl pacient přijat na rehabilitační oddělení, kde po

projednání a obeznámení podepsal souhlas (příloha č.2) s  provedením kazuistiky, která byla 

následně schválena etickou komisí (příloha č.1).

 Terapeutické jednotky byly prováděny ve cvičební místnosti vybavené 

hydraulickým lehátkem a pomůckami k terapii vedené s pacientem: balanční plochy (měkká 

podložka, balanční čočka, trampolínka, BOSSU), gymball, overball, flexibar, pěnový míček, 

theraband, Redcord atd. 

Aktuální zdravotní stav pacienta jsem orientačně vyšetřil před každou 

terapeutickou jednotkou.V terapeutických jednotkách jsem využil cviky pro zlepšení stability 

trupu, pohybové koordinace, správného držení těla, zvýšení aferentace, zlepšení stoje a chůze.

Při práci s pacientem jsem využil následující metody: proprioceptivní nervosvalovou facilitaci

dle Kabata, techniky měkkých tkání dle Lewita, mobilizace dle Lewita, senzomotorickou 

stimulaci, analytické cvičení dle svalového testu, Brüggerův koncept, PIR dle Lewita, PIR 

s protažením, LTV.

Terapeutické jednotky probíhaly bez obtíži, pouze v období mezi 14.-16. lednem 

2016, kdy pacient prodělal virové chřipkové onemocnění, byla rehabilitační péče na 

doporučení ošetřujícího lékaře přerušena.
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3.2 Vstupní kineziologický rozbor (6. 1. 2016)

Anamnéza:

Vyšetřovaná osoba: muž K.J., váha: 78 kg, výška: 178 cm, BMI: 24,6

Ročník: 1976

Diagnóza: Z509- Rehabilitace u pacienta s posthypoxickou encefalopatií po KPR

Status praesens.: 

Obj: Pacient při vědomí, orientován místem, časem a prostorem, minimální dysartrie,
pomalejší  psychomotorické  tempo,  bez  cyanosy,  končetiny  bez  otoků,  pacient  schopen
pomalé chůze po rovině se 2FH, vertikalizace a lokomoce samostatná.
Subj: Pacient se cítí dobře, bez bolesti, po zátěži občasné myoklony vyskytující se zejména
v DKK.

NO: 
Pacient prodělal dne 27.9.2015 IM s následnou srdeční zástavou, pacientovi byla po

několika  minutách  poskytnuta  laická  kardiopulmonální  resuscitace,  která  byla  úspěšná.
Pacient byl následně převezen na kardiologii Bulovka, kde podstoupil operaci srdce. Poté byl
pacient  uveden  do  umělého  spánku,  ze  kterého  byl  probuzen  25.10.2015.  Pacient  nebyl
schopen vertikalizace a lokomoce, následně převezen na interní oddělení. 10.11.-11.12.2015
byl převezen na rehabilitační oddělení Oblastní nemocnice Kladno - u pacienta přetrvávala
mozečková  symptomatologie,  oslabení  levostranných  končetin,  schopen  přesunu  pomocí
vozíku, schopen vertikalizace do sedu (není stabilní).  11.12.2015 byl pacient propuštěn do
domácí  péče.  4.1.2016  byl  pacient  opět  přijat  na  oddělení  lůžkové  rehabilitace
v Oblastní nemocnici Kladno.

DO:
běžné dětské nemoci, řezné zranění zápěstí LHK s porušením šlach flexorů- omezen

rozsah pohybu 3.-5. MK kloubu ruky do abdukce a addukce (2011), menisektomie v pravém
kolenním kloubu (2009)

RA: 
otec- opakovaný IM, první ve 40 letech; matka zdravá, bez sourozenců

SA & PA: 
Pacient  pracuje  jako  pokrývač,  truhlář  OSVČ,  bydlí  s  manželkou  a  dvěma  dětmi

v panelovém domě v 6.patře s výtahem, sporty pouze rekreačně.
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FA: 
Anopyrin  100mg  1-0-0,  Trombex  75mg  tbl  1-0-0,  Betaloc  ZOK  25mg  1-0-0,

Rosucard 20mg 0-0-1, Controloc 20mg 1-0-0, Cipralex 10mg 1-0-0, Depakine Chrono 500mg
2-0-2, Geratam 1200mg 6-5-3, Magnesium lacticum 1-1-1, Rivotril 0,5mg 1-0-1

AA: 
Ampicilin

Abusus: 
Pacient kouřil 15 cigaret denně, alkohol příležitostně, drogy negativní.

Předchozí rehabilitace:
 Rehabilitace v Oblastní nemocnici Kladno od 11.12.2015 na lůžkovém oddělení.

Vyšetření stoje:

Zezadu:
Pacient stojí o širší bázi, L pata více zatěžovaná, kotníky symetrické, kontury levého

lýtka výraznější,  podkolenní rýhy symetrické,  subgluteální rýha vpravo větší (zevní rotace
v pravém kyčelním kloubu), thorakobrachiální trojúhelník na levé straně větší, paravertebrální
val na levé straně výraznější, lopatky oddáleny od páteře se zevní rotací dolního úhlu (vlevo),
laterální úklon hlavy vlevo.

Zboku: 
Levá DK mírně vpředu, osové postavení hlezenního kloubu, kolenního kloubu a kyčle

fyziologické,  bederní  páteř  oploštělá,  zvýšená  hrudní  kyfóza  v  horní  části,  C/Th  výrazně
dominuje, ramenní klouby v protrakci, hlava v předsunu a flexi.  

Zepředu: 
Širší báze s rotací PDK, prsty DKK stabilizují stoj (3. stupeň dle Véleho), klenba nohy

na PDK snížená, kolenní kloub PDK v zevní rotaci, na LDK výraznější kontury stehenních
svalů, břišní stěna symetrická, mírně oslabená, prsní svaly symetrické, klíční kosti symetrické,
výrazné  kontury  m.sternokleidomastoideus,  hlava  v  mírné  lateroflexi  doleva,  obličej
symetrický.

Vyšetření reflexních změn:

Aspekce:
bez potivosti, fyziologické zbarvení kůže

Vyšetření kůže
 dermografická  zkouška  -  v  oblasti  rombických  svalů  vlevo dochází  k  pozitivnímu

nálezu, ostatní části kůže bez patologických změn
 teplota kůže fyziologická, palpačně bez bolesti
 protažitelnost kůže na DKK, HKK a trupu fyziologická
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Vyšetření podkoží 
 Kiblerova řasa -  bolestivá v oblasti lopatek 

Vyšetření fascie
 patologická bariéra v oblasti thorakodorzální fascie kraniálním směrem oboustranně
 krční fascie a C/Th fascie oboustranně fyziologicky protažitelná
 hrudní fascie - oboustranně fyziologicky protažitelná
 fascie HKK - na levé HK vázne posunlivost v oblasti m.biceps brachii
 fascie DKK - na pravé DK horší posunlivost v oblasti ischokrurálních svalů

TrP
 přítomny v úponové šlaše dlouhé hlavy m.biceps brachii na LHK
 úpon m.biceps femoris na PDK

Vyšetření kloubní vůle
 omezení kloubní vůle hlavičky fibuly ventrálním směrem (PDK)
 omezení kloubní vůle Lisfrankova kloubu dorzálním směrem (LDK)
 ostatní klouby bez patologického nálezu

Vyšetření na dvou vahách: LDK 45kg/ PDK 35kg (12%) 

Postavení pánve: 
 CI, SIPS, SIAS na levé straně mírně elevovány, pánev bez rotace
 Spine sign test: negativní
 Předbíhání spin: negativní 

Rhomberg:
 I - negativní
 II - negativní
 III - negativní 

Stoj na jedné noze: 
 stoj na pravé - otevřené oči: 3 vteřiny 

- zavřené oči: nelze
 stoj na levé  – otevřené oči: 6 vteřin

-zavřené oči: nelze

Trendelenburgova zkouška: 
 Pravá: negativní (s podporou u žebřin)
 Levá: negativní (s podporou u žebřin)

Stoj  na  špičkách -  pacient  provede  u  žebřin-  paty  symetrické  (bez  snížení  svalové  síly),
izolovaný výpon na jedné špičce provede oboustranně (symetrické, bez sníženi svalové síly) 
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Stoj na patách - pacient provede u žebřin - DKK symetrické   

Distance na páteři:
Schoberova vzdálenost – 4,5 cm
Stiborova vzdálenost - 9 cm
Čapojevova vzdálenost - 1,5 cm
Ottova inklinační vzdálenost - 3 cm
Ottova reklinační vzdálenost - 2,5 cm
Forestierova fleche - 0 cm
Thomayerova vzdálenost - 0 cm

Vyšetření chůze:
Chůze s 2FH: chůze třídobá,  pacient  sune PDK po podložce,  nedochází  k pohybu

v kolenním kloubu, LDK nášlap chodidla přes patu a odval přes hlavičky metatarzů,  berle
kladeny výrazně dopředu před pacienta, stabilita kontrolována zrakem

Chůze  bez  FH:  Cerebelární  chůze,  vyrovnávání  pomocí  HKK,  chůze  je  nejistá,
sakadovaná a pomalá, pacient neustále kontroluje stabilitu zrakem na podložku, krok LDK
delší než PDK, proximální chůze.

Chůze  po  schodech:  Pacient  zvládne  samostatně  střídavou  chůzi  bez  pomůcek
s přidržením zábradlí,  chůze do schodů plynulejší, chůze ze schodů pomalejší, sakadovaná,
neustálá kontrola DKK zrakem

Modifikace:
 chůze se zúženou bází: nelze (porucha stability)
 chůze se zavřenýma očima: pacient zvládne, chůze pomalejší, sakadovaná, krátký krok
 chůze po patách: nelze (porucha stability)
 chůze po špičkách: nelze (porucha stability) 
 chůze v podřepu: nelze (porucha stability)
 chůze po nerovném povrchu: chůze je pomalejší, neustálá stabilizace pomocí pohybů

HKK
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Antropometrie:

Obvody HKK Pravá Levá

Paže při flexi 32 cm 34 cm

Paže při relaxaci 29 cm 31 cm

Loket 27 cm 28 cm

Předloktí 27 cm 27 cm

Zápěstí 17 cm 18 cm

Hlavičky metakarpů 20 cm 20,5 cm

Obvody DKK Pravá Levá

Stehno 40 cm 43 cm

Koleno 39 cm 39 cm

Tuberositas tibie 35 cm 35 cm

Lýtko 37 cm 39 cm

Kotník- nárt/pata 34 cm 34 cm

Kotník-malleolus
medialis/lateralis

30 cm 31 cm

Hlavičky metatarzů 24 cm 24 cm

Délky DKK Pravá Levá

Anatomická délka 89 cm 88 cm

Funkční délka 93,5 cm 94 cm

Femur 42 cm 43 cm

Bérec 41 cm 42 cm

Noha 25 cm 25 cm

Tabulka č.1- antropometrie, obvody a délky končetin

Obvody: 
hrudník:

-expirium: 89 cm
-inspirium: 97 cm

přes břicho: 89 cm
boky: 99 cm
hlava: 56 cm

Šíře:
biakromiální: 48 cm
bikristální: 32 cm
bitrochanterická: 37 cm
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Vyšetření rozsahu pohybu: 

Aktivně

HKK:
ramenní kloub: 

P: S 35/0/160 F 170/0/0 T 0/0/100 R 85/0/50
L: S 30/0/170 F 165/0/0 T 0/0/100 R 90/0/50

loketní kloub:
P: S 0/0/135
L: S 0/0/135

radioulnární kloub:
P: R 100/0/85
L: R 100/0/80

zápěstí:
P: S 50/0/80 F 30/0/40
L: S 50/0/75 F 35/0/45

MP klouby ruky:
P: S 25/0/90 F 30/0/30
L: S 25/0/90 F 10/0/10

IP1 klouby ruky:
P: S 0/0/100
L: S 0/0/100

IP2 klouby ruky:
P: S 0/0/80
L: S 0/0/80

Karpometakarpový kloub palce:
P: F 30/0/10 T 0/0/45
L: F 30/0/10 T 0/0/45

MP kloub palce:
P: S 0/0/90
L: S 0/0/90

IP kloub palce:
P: S 0/0/65
L: S 0/0/70

DKK:
kyčelní kloub:

P: S 10/0/80 F 40/0/20 R 10/0/15
L: S 15/0/80 F 40/0/25 R 25/0/30 

kolenní kloub:
P: S 0/0/130
L: S 0/0/135

hlezenní kloub:
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P: S 25/0/45 F 15/0/30
L: S 30/0/40 F 20/0/25

MP klouby prstů nohy:
P: S 50/0/50 F 20/0/20
L: S 50/0/45 F 25/0/20

C páteř:
 S 30/0/30 F 20/0/20 R 85/0/80 

Th/L páteř:
 F 35/0/35 R 55/0/45 

Pasivně
HKK:
ramenní kloub: 

P: S 35/0/170 F 170/0/0 T 0/0/100 R 85/0/50
L: S 35/0/180 F 165/0/0 T 0/0/100 R 90/0/50

loketní kloub:
P: S 0/0/135
L: S 0/0/135

radioulnární kloub:
P: R 100/0/85
L: R 100/0/80

zápěstí:
P: S 60/0/90 F 35/0/40
L: S 600/0/80 F 35/0/45

MP klouby ruky:
P: S 30/0/100 F 30/0/30
L: S 30/0/100 F 10/0/10

IP1 klouby ruky:
P: S 0/0/110
L: S 0/0/115

IP2 klouby ruky:
P: S 0/0/90
L: S 0/0/90

Karpometakarpový kloub palce:
P: F 30/0/15 T 0/0/45
L: F 30/0/15 T 0/0/45

MP kloub palce:
P: S 0/0/90
L: S 0/0/90

IP kloub palce:
P: S 0/0/70
L: S 0/0/70

37



DKK:
kyčelní kloub:

P: S 15/0/85 F 40/0/20 R 10/0/15
L: S 20/0/85 F 45/0/25 R 25/0/30 

kolenní kloub:
P: S 0/0/135
L: S 0/0/140

hlezenní kloub:
P: S 30/0/45 F 15/0/30
L: S 30/0/40 F 20/0/25

MP klouby prstů nohy:
P: S 50/0/50 F 20/0/20
L: S 50/0/45 F 25/0/20

C páteř:
 S 35/0/30 F 20/0/20 R 90/0/90 

Th/L páteř:
 F 35/0/35 R 55/0/45  

Neurologické vyšetření:

pacient je orientován místem, časem, prostorem, komunikace s lehkou dysartrií
Hlavové nervy:

 n.olfactorius: bez patologického nálezu (pacient rozeznává vůně, chuť)
 n.opticus: bez patologického nálezu ( vyšetření zorného)
 n.oculomotorius, trochlearis, abducens: bez patologického nálezu (pohyb bulbů všemi

směry, zornicový reflex)
 n.trigeminus - bez patologického nálezu (skus a otevření úst, rohovkový reflex, čití

obličeje bez patologických nálezů, výstupy nebolestivé)
 n.facialis - bez patologického nálezu (obličej symetrický)
 n.vestibulocochlearis - bez patologického nálezu (reakce na zvuk)
 n.glossopharyngeus,  n.vagus,  n.accesorius-  bez  patologického  nálezu  (rotace  hlavy

symetricky, elevace ramene, správná výslovnost)
 n.hypoglossus - bez patologického nálezu  

HKK:  zvýšený  tonus  v  oblasti  m.biceps  brachii  oboustranně  (více  vlevo),  akrální  síla
symetrická
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šlachookosticové reflexy HKK Pravá Levá

bicipitový (C5-6) hyporeflexie hyporeflexie

tricipitový (C7) hyporeflexie hyporeflexie

brachioradiální (C6) hyporeflexie hyporeflexie

styloradiální (C6) hyporeflexie hyporeflexie

palmární (C8) hyporeflexie hyporeflexie

Tabulka č.2 - šlachookosticové reflexy 

Pyramidový jev: 
zánikový:  Mingazzini  -  bez  poklesu  HKK,  Dufour  -  HKK  se  nestáčí,  Barré-bez

poklesu HKK, prsty udrží v abdukci, Hanzal - bez poklesu HKK, udrží dorzální flexi ruky
oboustranně

iritační: Hofmann-negativní, Trömner - negativní 
Hluboké čití: 

pohybocit - pacient oboustranně určí konec a začátek pohybu
polohocit - bez patologického nálezu

Povrchové čití:
algické čití - bez patologického nálezu
termické čití - bez patologického nálezu
taktilní čití - bez patologického nálezu
diskriminační čití - bez patologického nálezu

Břišní reflexy - epigastrický, mezogastrický, hypogastrický - bez patologického nálezu

DKK: zvýšený tonus ischiokrurálních svalů oboustranně (více vpravo)

Šlachookosticové reflexy DKK Pravá Levá

patelární (L4) hyporeflexie hyporeflexie

Achillovy šlachy (S1) hyporeflexie hyporeflexie

medioplantární (S1) hyporeflexie hyporeflexie

Tabulka č.3 – šlachookosticové reflexy

Pyramidový jev: 
zánikový: Mingazzini - bez poklesu DKK, Barré - bez poklesu DKK, šikmý

Barré - bez poklesu DKK
iritační: 

- extenční: Babinského příznak - pozitivní na pravé, na levé negativní,
Vítek - negativní, Chaddock - negativní, Oppenheim - negativní

- flekční: Rossolimo - negativní, Žukovský - negativní
Hluboké čití: 

pohybocit - pacient oboustranně určí konec a začátek pohybu
polohocit - bez patologického nálezu
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Povrchové čití:
algické čití - bez patologického nálezu
termické čití - bez patologického nálezu
taktilní čití - bez patologického nálezu
diskriminační čití - bez patologického nálezu

Napínací manévry:
Lasseg: LDK - negativní, bolest nevyzařuje, pasivní pohyb 85° 

 PDK - negativní, bolest nevyzařuje, pasivní pohyb 85°

obrácený Lasseg: LDK - negativní, bolest nevyzařuje, pasivní pohyb 20°
PDK - negativní, bolest nevyzařuje, pasivní pohyb 15°

Vyšetření mozečkových funkcí:
 Stewart-Holms - pozitivní (obraná reakce nastává později)
 zkouška taxe - pozitivní, na PHK a PDK hypermetrie
 diadochokinéza - pozitivní, na PHK dochází ke zpomalování pohybu
 test retardace - pozitivní na PHK

MMSE: 30 bodů

Vyšetření pohybových stereotypů:

 oboustranně  -  Extenze  kyčelního  kloubu:  1.ischiokrurální  svaly,  2.paravertebrální
LS kontralaterální,  3.paravertebrální  LS  homolaterální,  4.m.gluteus  maximus,
5.Th/L kontralaterální, 6.svaly pletence HKK, 7.Th/L homolaterální

 oboustranně - Abdukce kyčelního kloubu:1. m.tensor fascie latae, 2. m.gluteus medius
a minimus, 3. m. quadratus lumborum, 4.m. illiopsoas, 5. m.rectus femoris, 6. břišní
svaly

 Flexe  šíje:  flexe  šíje  na  začátku  provedena  předsunem  hlavy,  na  konci  pohybu
obloukovitá flexe hlavy (hlavně m.sternokleidomastoideus)

 levá  -  HK:  Abdukce  v  ramenním  kloubu:  1.m.supraspinatus,  2.  m.deltoideus,
3. m.trapezius homolaterální, 4. m. trapezius kontralaterální

 pravá  -  HK:  Abdukce  v  ramenním  kloubu:  1.m.supraspinatus,  2.  m.deltoideus,
3. m.trapezius kontralaterální., 4. m. trapezius homolaterální

Vyšetření dechového stereotypu: dechová vlna fyziologická do břišní dutiny  
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 Vyšetření hypermobility 
(dle Jandy):

Pravá Levá

Zkouška rotace hlavy Hypermobilní Hypermobilní

Zkouška šály Hypermobilní Hypermobilní

Zkouška zapažených paží Hypomobilní Hypomobilní

Zkouška založených paží Hypomobilní Hypomobilní

Zkouška extendovaných loktů Hypomobilní Hypomoiblní

Zkouška sepjatých rukou Hypomobilní Hypomobilní

Zkouška sepjatých prstů Hypomobilní Hypomobilní

Zkouška předklonu Hypomobilní Hypomobilní

Zkouška posazení na paty Hypomobilní Hypomobilní

Tabulka č.4 - Vyšetření hypermobility

Vyšetření zkrácených svalů: Pravá levá

m.triceps surae - 
m.gastrocnemius

0 0

m.triceps surae - m.soleus 0 0

m.illiopsoas 0 0

m.rectus femoris 1 2

m.tensor fascie latae 1 1

adduktory dvoukloubové 0 0

adduktory jednokloubové 0 0

m.piriformis 2 0

m.quadratus lumborum 0 0

m.pectoralis major - dolní 1 1

m.pectoralis major -střední 0 1

m.pectoralis major -horní 0 0

m.trapezius 1 2

m.levator scapulae 0 1

m.sternokleidomastoideus 2 2

paravertebrální svaly 1 1

ischiokrurální svaly 1 1

Tabulka č.5 – Vyšetření zkrácených svalů
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Hodnocení stabilizačních schopností:

test dle Australské školy: sun DK po podložce: při pohybu jak pravé tak levé DK dochází
k prohnutí bederní části páteře

Test dle Véleho: stupeň C - porucha stability (prsty zabořené do podložky)

Vyšetření úchopu:

Jemné úchopy
 štipec - pohyb proveden správně na HKK (na pravé s větším úsilím)
 špetka - pohyb proveden správně na HKK (na pravé s větším úsilím)
 laterální úchop - pohyb proveden správně na HKK
 interdigitální úchop - pohyb proveden správně na HKK

Hrubé úchopy
 dlaňový úchop - pohyb proveden správně na HKK
 háčkový úchop - pohyb proveden správně na HKK
 válcový úchop - pohyb proveden správně na HKK
 diskový úchop - pohyb proveden správně na HKK

Závěr:

Pacient  prodělal  těžký  infarkt  myokardu  s  následnou  hypoxií  mozku,  kde  došlo

k postižení zejména mozečku. Při vyšetření stoje u pacienta potvrzena porucha stability širší

opornou bází,  PDK se zevní rotací a mírně propadlou klenbou nožní, prsty nohy drápovitě

zapřeny o podložku a neustálá kontrola stability pomocí zraku, což má za následek neustálou

flexi krční páteře s předsunem hlavy, zvýšenou hrudní kyfózu, protrakci ramenních kloubů

a nefyziologické oddálení lopatek od osy těla. Dále u pacienta dochází k mírné lateroflexi

krční páteře doleva. 

U měření antropometrie zjištěna pravostranná hypotrofie HKK v oblasti paže (LHK

+2 cm)  a  DKK v oblasti  stehna  (LDK +3 cm)  a  bérce  (LDK +2 cm).  Při  stoji  dochází

k odlehčování PDK o 12 % váhy a dochází k zevní rotaci v pravém kyčelním kloubu. Tyto

dvě skutečnosti mohou vést ke špatnému postavení pánve, která je mírně elevována na levé

straně. Stoj na jedné noze pacient zvládne bez opory s obtížemi, levá dolní končetina je dle

testů stabilnější. 
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U samostatné chůze pacient používá 2FH, chůze je třídobá, kdy berle jsou kladeny

daleko před sebe a pacient kontroluje DKK zrakem. Bez FH je pacient schopen chůze pouze

za doprovodu, chůze je sakadovaná, neplynulá, délky kroků jsou rozdílné. Pacient se při chůzi

stabilizuje pohyby HKK. Chůzi do schodů pacient zvládá, jak s 2FH, tak s držením o zábradlí

bez FH, chůze je plynulá a střídavá. Chůze ze schodů je prováděna přísunem a pacient má

problém odhadnout vzdálenost schodů. 

Při  vyšetřování  rozsahu pohybu zjištěna pouze  odchylka  v oblasti  levého zápěstí,

způsobená řezným zraněním s poraněním šlach z roku 2011. Pohyb vázne hlavně v abdukci

a addukci MP kloubů prstů. 

Při  neurologickém  vyšetření  zjištěny  s  pozitivním  výsledkem  specifické  testy  na

mozečkové léze: Steward-Holmes, zkouška taxe, test diodochokineze a test retardace. Také

byla  zjištěna  hyporeflexie  šlachookostickových  reflexů,  pozitivní  nález  iritačního  jevu na

pravé  DK  (Babinský).  Na  LHK  zjištěn  TrP  v  oblasti  úponové  šlachy  dlouhé  hlavy

m.biceps brachii  a  patologická  bariéra  fascie  v oblasti  m.biceps  brachii.  Na PDK TrP při

úponu m.biceps femoris a špatná protažitelnost fascie ve stejné oblasti. Omezení kloubní vůle

hlavičky fibuly ventrálním směrem (PDK) a Lisfrankova kloubu dorzálním směrem (LDK).

Mezi  výrazně  zkrácené  svaly  u  pacienta  patří  pravý  m.piriformis,  levý  m.trapezius,

oboustranně  m.sternokleidomastoideus  a  levostranně  m.rectus  femoris.  Dále  u  pacienta

zjištěno oslabení hlubokého stabilizačního systému, což může způsobovat špatné provedení

pohybových stereotypů.

Krátkodobý plán

 protažení  fascii  v  oblasti  m.biceps  brachii  vlevo,  m.biceps  femoris  vpravo

a thoracodorzální fascie kraniálním směrem oboustranně

 ovlivnění TrP v m.biceps brachii na LHK a m.biceps femoris na PDK

 protažení  zkrácených  svalů:  m.sternokleidomastoideus,  m.piriformis  vpravo,

ischiokrurální svaly oboustranně - hlavně se zaměřením na m.biceps femoris vpravo,

m.trapezius horní část vlevo, m.rectus femoris vlevo, m.pectoralis major (dolní část)

oboustranně.

 mobilizace Lisfrankova kloubu dorzálním směrem na LDK a hlavičky fibuly na PDK
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 posilování DKK pro zlepšení celkové kondice a posilování dolních fixátorů lopatek 

 posílení hlubokého stabilizačního systému 

 korekce stereotypu pohybu flexe krku - inhibice m.sternokleidomastoideus, facilitace

hlubokých flexorů krční páteře

 korekce sedu a nácvik správného držení těla

 nácvik  cílených  pohybů,  taxe,  rychlých  rytmických  pohybů  a  udržení  polohy  bez

zrakové kontroly

 nácvik  stability  v nižších  polohách bez  zrakové kontroly,  nácvik  SMS s  použitím

balančních pomůcek 

 nácvik stoje bez zrakové kontroly

 korekce chůze bez opory po rovné podložce, ze schodů, do schodů

Dlouhodobý plán

 udržení kondice

 zlepšování stability při chůzi, nácvik chůze v terénu, popřípadě dle stavu pacienta bez

kompenzačních pomůcek

 nácvik stability a pohybů bez zrakové kontroly

 nácvik koordinace a rychlých pohybů, složitější pohybové vzorce
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3.3 Terapie 

3.3.1 Terapie 8.1.2016

Status preasens:

Obj.: pacient orientován místem, časem a prostorem, bez dušnosti, minimální dysartrie, bez

cyanosy, končetiny bez otoků, pomalejší psychomotorický projev

Subj.: pacient se cítí dobře, bez bolesti, bez únavy

Cíl terapeutické jednotky:  

Uvolnění  fascií,  protažení  zkrácených  svalů,  mobilizace  kloubů s  omezeným joint

play, zvýšení aferentace plosky nohy, posilování DKK pro zlepšení celkové kondice a dolních

fixátorů lopatek, nácvik stoje. 

Provedení: 

 uvolnění fascií: uvolnění fascie v oblasti m.biceps brachii do rotace na LHK v leže na

zádech, uvolnění fascie v oblasti m.biceps femoris do rotace na PDK v leže na zádech

s pokrčenými DKK, uvolnění thorakodorzální fascie kraniálním směrem oboustranně

s využitím dechu v leže na břiše se vzpaženou HK na protahované straně

 mobilizace  dle  Lewita:  zvětšování  kloubní  vůle  Lisfrankova  kloubu  na  LDK

dorzálním směrem  a hlavičky fibuly na PDK ventrálním směrem

 protažení  zkrácených  svalů:  PIR  s  protažením  ischiokrurální  svalů  oboustranně,

hlavně  se  zaměřením  na  m.biceps  femoris  vpravo,  m.trapezius  horní  část  vlevo,

m.rectus femoris vlevo, m.pectoralis major (dolní část) oboustranně, AGR dle Zbojana

pro protažení  m.sternokleidomastoideus oboustranně

 zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti plosky nohy a kotníků, nácvik malé

nohy

 posílení  DKK, fixátorů  lopatek  a  zlepšení  celkové kondice:  posílení  svalů  dolních

končetin ve stoji u žebřin: podřep, dřep, unožování, izolovaný výpon, posílení fixátorů

lopatek ve stoji v Redcordu: klik ve stoji, střídání upažování s předpažováním
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 nácvik stoje: stoj u žebřin s přenášením váhy na pevné podložce, stoj o úzké bázi,

nácvik správného rozložení váhy na 2 vahách, stabilizace těžiště na měkké podložce

Výsledek:

Po  terapeutické  jednotce  došlo  k  uvolnění  fascii,  obnovení  vůle  mobilizovaných

kloubů.  Při  nácviku stoje a posilování  DKK se u pacienta  zvýraznily myoklony v oblasti

dolních končetin.  Stoj se zúženou bází pacient  zvládl bez výrazných obtíží.  Pacient se po

terapeutické jednotce cítí dobře, je příjemně unaven.

3.3.2 Terapie 11.1.2016

Status preasens:

Obj.: Lucidní, orientovaný všemi kvalitami, psychomotorické tempo pomalejší, spolupracuje,

mírná  dysartrie,  omezený  joint  play  v  Lisfrankově  kloubu  na  LDK  dorzálním  směrem

a hlavičky fibuly na PDK ventrálním směrem, zhoršená posunlivost thorakodorzální fascie

kraniálním směrem oboustranně, zhoršená posunlivost fascie v oblasti  m.biceps brachii  na

LHK a  m.biceps femoris na PDK, dnes bez myoklonů

Subj.: pacient se cítí dobře, bez bolesti, bez únavy

Cíle terapeutické jednotky: 

Uvolnění  fascií,  protažení  zkrácených  svalů,  mobilizace  kloubů s  omezeným joint

play,  zvýšení  aferentace  plosky  nohy,  posilování  dolních  fixátorů  lopatky,  uvolnění

m.sternokleidomastoideus, korekce chůze bez opory po rovné podložce.

Provedení:

 uvolnění fascií: uvolnění fascie v oblasti m.biceps brachii do rotace na LHK v leže na

zádech, uvolnění fascie v oblasti m.biceps femoris do rotace na PDK v leže na zádech

s pokrčenými DKK, uvolnění thorakodorzální fascie kraniálním směrem oboustranně

s využitím dechu v leže na břiše se vzpaženou HK na protahované straně
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 mobilizace dle Lewita: obnovení kloubní vůle Lisfrankova kloubu na LDK dorzálním

směrem  a hlavičky fibuly na PDK ventrálním směrem

 protažení  zkrácených  svalů:  PIR  s  protažením  ischiokrurální  svalů  oboustranně,

hlavně  se  zaměřením  na  m.biceps  femoris  vpravo,  m.trapezius  horní  část  vlevo,

m.rectus femoris vlevo, m.pectoralis major (dolní část) oboustranně, AGR dle Zbojana

pro protažení  m.sternokleidomastoideus oboustranně

 zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti plosky nohy a kotníků, nácvik malé

nohy

 posílení  fixátorů  lopatky:  LTV dle konceptu  PNF, posteriorní  deprese  a  anteriorní

deprese lopatky oboustranně v leže na boku, posilovací technika opakované kontrakce

 uvolňování  m.sternokleidomastiodeus  pro  nácvik  správného  stereotypu  flexe  krku:

TMT, AGR dle Zbojana, využití reciproční inhibice

 korekce  chůze  po  rovné  podložce:  nácvik  chůze  bez  FH  a  zrakové  kontroly  se

zaměřením na správné zatížení PDK, odvalu a nášlapu chodidla

Výsledek: 

Po terapeutické jednotce došlo k zvýšení posunlivosti ošetřených fascii, mírnému

uvolnění m.sternokleidomastoideus, zvýšení joint play v Lifrankově kloubu. Při posilování

fixátorů  lopatek  se  v  závěru  terapie  objevil  únavový  tremor.  Při  nácviku  chůze  pacient

nestabilní,  chůze  sakadovaná,  občas  přerušována  myoklony,  které  vedly  k  destabilizaci

pacienta.

3.3.3 Terapie 12.1.2016

Status preasens:

Obj.: pacient orientován místem, časem a prostorem, bez dušnosti, mírná dysartrie, pomalejší

psychomotorický  projev,   omezený  joint  play  v  Lisfrankově  kloubu  na  LDK  dorzálním

směrem a hlavičky fibuly na PDK ventrálním směrem, zhoršená posunlivost thorakodorzální

fascie kraniálním směrem oboustranně, zhoršená posunlivost fascie v oblasti m.biceps brachii
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na  LHK  a   m.biceps  femoris  na  PDK,  aktivní  TrP  v  oblasti  m.biceps  brachii  na  LHK

a m.biceps femoris na PDK,  při stoji stabilní se zrakovou kontrolou

Subj.:  pacient  se  cítí  mírně  unaven,  mělký  spánek,  pacient  udává  mírný  únavu  v  oblasti

lopatek ze cvičení předešlé rehabilitace

Cíle terapeutické jednotky

Uvolnění fascií, protažení zkrácených svalů, mobilizace kloubů s omezeným joint

play, zvýšení aferentace plosky nohy, nácvik správného stereotypu flexe krku, ovlivnění TrP,

posilování dolních fixátorů lopatky, posílení hlubokého stabilizačního systému, korekce sedu

a nácvik správného držení těla,  nácvik stoje.

Provedení:

 uvolnění fascií: uvolnění fascie v oblasti m.biceps brachii do rotace na LHK v leže na

zádech, uvolnění fascie v oblasti m.biceps femoris do rotace na PDK v leže na zádech

s pokrčenými DKK, uvolnění thorakodorzální fascie kraniálním směrem oboustranně

s využitím dechu v leže na břiše se vzpaženou HK na protahované straně

 mobilizace  dle  Lewita:  zvětšování  kloubní  vůle  Lisfrankova  kloubu  na  LDK

dorzálním směrem  a hlavičky fibuly na PDK ventrálním směrem

 protažení  zkrácených  svalů:  PIR  s  protažením  ischiokrurální  svalů  oboustranně,

hlavně  se  zaměřením  na  m.biceps  femoris  vpravo,  m.trapezius  horní  část  vlevo,

m.rectus femoris vlevo, m.pectoralis major (dolní část) oboustranně, AGR dle Zbojana

pro protažení  m.sternokleidomastoideus oboustranně

 zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti plosky nohy a kotníků, nácvik malé

nohy

 ovlivnění  TrP:  lokální  akupressura  v  oblasti  m.biceps  brachii  na  LHK a  m.biceps

femoris na PDK

 posílení  fixátorů  lopatky:  LTV dle konceptu  PNF, posteriorní  deprese  a  anteriorní

deprese lopatky oboustranně izotonickou kontrakcí v leže na boku, cvičení v závěsu:

klik ve stoji, rozpažování v šikmém stoji, předpažování v šikmém stoji
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 posílení HSS: nácvik správného postavení hrudníku a bráničního dýchání, bridgeing

v leže  na  zádech,  bridgeing  s  podloženýma  DKK  gymballem  v  leže  na  zádech

s mírnou destabilizací míče

 nácvik stereotypu flexe krku: posilování hlubokých flexorů krku pomocí analytického

cvičení proti gravitaci následným nácvikem správného pohybu

 korekce sedu a nácvik správného držení těla: korigovaný sed dle Brüggerova konceptu

 nácvik  stoje:  nácvik  správného  rozložení  váhy  na  2  vahách,  stabilizace  těžiště  na

měkké podložce

Výsledek:

Při terapii došlo k uvolnění TrP v oblasti m.biceps brachii na PHK, terapie TrP

m.biceps femoris na LDK bez odezvy. Po terapii lepší posunlivost ošetřených fascii. Došlo ke

zlepšení  provedení  pohybu  při  konceptu  PNF se  správným zapojením svalů  lopatky.  Při

cvičení HSS docházelo ke kraniálnímu posunu žeber, jinak cvičení fyzicky zvládl. 

3.3.4 Terapie 13.1.2016

Status preasens:

Obj.: Lucidní, orientovaný všemi kvalitami, psychomotorické tempo pomalejší, spolupracuje,

zhoršená  posunlivost  thorakodorzální  fascie  kraniálním  směrem  oboustranně,  zhoršená

posunlivost fascie v oblasti m.biceps brachii na LHK a  m.biceps femoris na PDK, aktivní TrP

v oblasti m.biceps femoris na PDK,  při stoji stabilní se zrakovou kontrolou

Subj.: pacient se cítí mírně unaven po včerejší odpolední terapii, bez bolesti, v noci myoklony

v oblasti DKK

Cíle terapeutické jednotky

Uvolnění fascií, protažení zkrácených svalů, mobilizace kloubů s omezeným joint

play,  ovlivnění TrP, posilování dolních fixátorů lopatky,  posílení hlubokého stabilizačního

systému, nácvik stability v nižších polohách bez zrakové kontroly.
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Provedení:

 uvolnění fascií: uvolnění fascie v oblasti m.biceps brachii do rotace na LHK v leže na

zádech, uvolnění fascie v oblasti m.biceps femoris do rotace na PDK v leže na zádech

s pokrčenými DKK, uvolnění thorakodorzální fascie kraniálním směrem oboustranně

s využitím dechu v leže na břiše se vzpaženou HK na protahované straně

 protažení  zkrácených  svalů:  PIR  s  protažením  ischiokrurální  svalů  oboustranně,

hlavně  se  zaměřením  na  m.biceps  femoris  vpravo,  m.trapezius  horní  část  vlevo,

m.rectus femoris vlevo, m.pectoralis major (dolní část) oboustranně, AGR dle Zbojana

pro protažení  m.sternokleidomastoideus oboustranně

 ovlivnění TrP: aplikace PIR dle Lewita na m.biceps femoris PDK

 posilování dolních fixátorů lopatky: analytické cvičení v leže na břiše, cvičení ve stoje

v závěsu - klik, upažování, předpažování, centrace lopatky v pozici na čtyřech

 posílení HSS: v leže na zádech dle Australské školy, nácvik zapojování mm.multifidi

a m. transversus abdominis, oploštění hrudníku dle Koláře, posílení břišního lisu dle

Koláře

 nácvik stability v nižších polohách: v poloze na čtyřech a podložením jedné končetiny

měkkou podložkou, pacient prováděl elevaci HK, nácvik lezení po čtyřech na měkké

podložce s vyloučením zrakové kontroly

 

Výsledek: 

Po terapeutické jednotce došlo k uvolnění TrP v oblasti m.biceps femoris na PDK,

zvýšení posunlivosti ošetřovaných fascii a mírnému uvolnění ischiokrurálních svalů na PDK.

Při posilování dle Australské školy docházelo ke špatnému zapojování břišních svalů. Nácvik

stability v nižších polohách pacient zvládl bez obtíží. Ke konci terapeutické jednotky občasné

myoklony v oblasti trupu.

14.-16.1.2016: u pacienta bylo diagnostikováno virové chřipkové onemocnění, rehabilitace

byla na doporučení ošetřujícího lékaře omezena
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3.3.5 Terapie 18.1.2016

Status preasens:

Obj.: Lucidní, orientovaný všemi kvalitami, psychomotorické tempo pomalejší, spolupracuje,

občasný  suchý kašel,  bez  teploty,  zhoršená  posunlivost  thorakodorzální  fascie  kraniálním

směrem  oboustranně,  zhoršená  posunlivost  fascie  v  oblasti  m.biceps  brachii  na  LHK

a m.biceps femoris na PDK, omezený joint play v Lisfrankově kloubu na LDK dorzálním

směrem a hlavičky fibuly na PDK ventrálním směrem, bez TrP v ošetřované oblasti minulou

jednotku.

Subj.: pacient se cítí dobře, bez bolesti

Cíle terapeutické jednotky:

Uvolnění fascií, protažení zkrácených svalů, mobilizace kloubů s omezeným joint

play, nácvik stoje bez zrakové kontroly, korekce chůze po schodech.

Provedení:

 uvolnění fascií: uvolnění fascie v oblasti m.biceps brachii do rotace na LHK v leže na

zádech, uvolnění fascie v oblasti m.biceps femoris do rotace na PDK v leže na zádech

s pokrčenými DKK, uvolnění thorakodorzální fascie kraniálním směrem oboustranně

s využitím dechu v leže na břiše se vzpaženou HK na protahované straně

 mobilizace  dle  Lewita:  zvětšování  kloubní  vůle  Lisfrankova  kloubu  na  LDK

dorzálním směrem  a hlavičky fibuly na PDK ventrálním směrem

 protažení  zkrácených  svalů:  PIR  s  protažením  ischiokrurální  svalů  oboustranně,

hlavně  se  zaměřením  na  m.biceps  femoris  vpravo,  m.trapezius  horní  část  vlevo,

m.rectus femoris vlevo, m.pectoralis major (dolní část) oboustranně, AGR dle Zbojana

pro protažení  m.sternokleidomastoideus oboustranně

 nácvik stoje bez zrakové kontroly: na začátku stoj u žebřin s přenášením váhy na DKK

se zavřenýma očima, následně stoj se zúženou bází a přenášením váhy s vyloučením

zrakové kontroly, nácvik stoje na jedné DK 
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 nácvik chůze po schodech: chůze do schodů a ze schodů bez FH s přidržením zábradlí,

korekce držení těla a hlavy

Výsledek:

Ačkoliv  byl  pacient  po  nemoci,  ošetřující  lékař  dovolil  plné  zatížení  pacienta.

U pacienta  došlo  k  postupnému  uvolňování  fascie  v  oblasti  m.biceps  brachii  na  LHK

a m.trapezius  vlevo,  zvětšení  joint  play  Lisfrankova  kloubu.  Nácvik  stoje  bez  zrakové

kontroly pacient zvládne několik vteřin, poté dochází k pohybům HKK jako stabilizační prvek

s následným úchytem opory. Chůze po schodech s kontrolou o zábradlí pacient zvládl, chůze

byla plynulá, stabilní.

3.3.6 Terapie 19.1.2016

Status preasens:

Obj: pacient je orientován časem, místem a prostorem, bez dušnosti, občasný suchý kašel, bez

teploty,  zhoršená  posunlivost  thorakodorzální  fascie  kraniálním  směrem  oboustranně,

zhoršená posunlivost m.biceps femoris na PDK, omezený joint play hlavičky fibuly na PDK

ventrálním směrem,  stoj  stabilní,  hlava  v  mírném předsunu,  při  chůzi  bez  opory zvýšená

kyfóza hrudní páteře se zrakovou kontrolou.

Subj: pacient se cítí dobře, bez bolesti

Cíle terapeutické jednotky:

Uvolnění fascií, protažení zkrácených svalů, mobilizace kloubů s omezeným joint

play,  zvýšení  aferentace  plosky nohy,  posilování  DKK a dolních  fixátorů  lopatky,  nácvik

cílených  pohybů  a  koordinace  pohybu,  nácvik  stoje  bez  zrakové  kontroly  na  balančních

plochách, korekce chůze bez opory po rovině.
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Provedení: 

 uvolnění fascií: uvolnění fascie v oblasti m.biceps femoris do rotace na PDK v leže na

zádech  s  pokrčenými  DKK,  uvolnění  thorakodorzální  fascie  kraniálním  směrem

oboustranně s využitím dechu v leže na břiše se vzpaženou HK na protahované straně

 mobilizace dle Lewita: zvětšování kloubní vůle hlavičky fibuly na PDK ventrálním

směrem

 protažení  zkrácených  svalů:  PIR  s  protažením  ischiokrurální  svalů  oboustranně,

hlavně  se  zaměřením  na  m.biceps  femoris  vpravo,  m.trapezius  horní  část  vlevo,

m.rectus femoris vlevo, m.pectoralis major (dolní část) oboustranně, AGR dle Zbojana

pro protažení  m.sternokleidomastoideus oboustranně

 zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti plosky nohy a kotníků, nácvik malé

nohy, provádění volního pohybu nohou v nádobě s pískem (senzomotorická stimulace)

 posílení  DKK, fixátorů lopatky a zlepšení  celkové kondice kondice:  posílení  svalů

DKK v leže na zádech a na břiše analytické cvičení proti odporu (teraband), dále ve

stoji u žebřin- podřep, dřep, izolovaný výpon, posílení fixátorů lopatek dle metody

PNF v leže na boku: izotonická kontrace s odporem

 nácvik cílených pohybů a koordinace pohybu: nácvik správného uchopování drobných

předmětů, nácvik mlýnku palci, házení míče na cíl, cvičení s flexibarem

 nácvik  stoje  bez  zrakové  kontroly  se  SMS  prvky:  cvičení  ve  stoje  u  žebřin

s přenášením váhy na DKK a vyloučením zrakové kontroly, cvičení ve stoji u žebřin

na balanční čočce s vyloučením zrakové kontroly, nácvik stoje na jedné DK bez opory

 korekce chůze bez opory po rovině: korekce nášlapu a odvalu chodidla na PDK, důraz

na pokrčování kolenního kloubu PDK při švihové fázi, korekce držení těla a snaha

o rytmizaci chůze

Výsledek:

Po  terapii  došlo  ke  zlepšení  posunlivosti  ošetřovaných  fascii,  protažitelnosti

ischikrurálních  svalů  a  zvýšení  joint  play  hlavičky  fibuly  na  PDK  ventrálním  směrem.

U pacienta došlo k mírnému zlepšení zapojování podélné klenby nožní při cvičení malé nohy.
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Při  posilování  DKK se  objevoval  ke  konci  cvičení  únavový třes  PDK v oblasti  m.rectus

femoris. Cvičení cílených pohybů se zvyšující se rychlostí rostla nepřesnost v provedení.

3.3.7 Terapie 20.1.2016

Status preasens:

Obj:  pacient je orientován časem, místem a prostorem, bez dušnosti, bez kašle, bez teploty,

zhoršená  posunlivost  thorakodorzální  fascie  kraniálním  směrem  oboustranně,  zhoršená

posunlivost m.biceps femoris na PDK, omezený joint play hlavičky fibuly na PDK ventrálním

směrem,  při  sedu  má  pacient  výrazně  předsunutou  hlavu,  protrakci  ramenních  kloubů,

zvýšenou kyfotizaci hrudníku

Subj: pacient se cítí dobře, bez únavy, bez bolesti

Cíle terapeutické jednotky:

Uvolnění fascií, protažení zkrácených svalů, mobilizace kloubů s omezeným joint

play,  zvýšení  aferentace  plosky nohy,  posílení  hlubokého stabilizačního  systému,  korekce

sedu a nácvik správného držení těla, nácvik chůze po schodech.

Provedení

 uvolnění fascií: uvolnění fascie v oblasti m.biceps femoris do rotace na PDK v leže na

zádech  s  pokrčenými  DKK,  uvolnění  thorakodorzální  fascie  kraniálním  směrem

oboustranně s využitím dechu v leže na břiše se vzpaženou HK na protahované straně

 mobilizace dle Lewita: zvětšování kloubní vůle hlavičky fibuly na PDK ventrálním

směrem

 protažení  zkrácených  svalů:  PIR  s  protažením  ischiokrurálních  svalů  oboustranně,

hlavně  se  zaměřením  na  m.biceps  femoris  vpravo,  m.trapezius  horní  část  vlevo,

m.rectus femoris vlevo, m.pectoralis major (dolní část) oboustranně, AGR dle Zbojana

pro protažení  m.sternokleidomastoideus oboustranně

 zvýšení aferentace: míčkování ježkem v oblasti plosky nohy a kotníků, nácvik malé

nohy
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 posílení HSS: v leže na zádech dle Australské školy, nácvik zapojování mm.multifidi

a m. transversus abdominis, oploštění hrudníku dle Koláře, posílení břišního lisu dle

Koláře

 korekce sedu a nácvik správného držení těla: korigovaný sed na židli dle Brüggerova

konceptu, následně sed na gymballu opět dle Brügger konceptu, poté Brüggerův sed

na židli s koordinačními a rytmickými pohyby HKK

 nácvik chůze na schodech bez FH: chůze do prvního patra bez opory, korekce držení

těla, nácvik chůze ze schodů s přidržením zábradlí 

Výsledek:

V  oblasti  m.biceps  femoris  došlo  k  uvolnění  zkrácené  fascie.  Dále  došlo  ke

mírnému zvýšení joint play hlavičky fibuly na PDK ventrálním směrem. Při posilování HSS

docházelo ke kraniální migraci spodních žeber, při korekci byl pacient schopen polohu udržet.

Během korekce sedu pacient schopen mírné autokorekce v oblasti hrudní páteře a předsunu

hlavy.  Zlepšena chůze ze schodů, s minimálním přidržením zábradlí, pacient šel střídavou

chůzí.

3.3.8 Terapie 21.1.2016

Status preasens:

Obj:  lucidní, orientovaný všemi kvalitami, psychomotorické tempo pomalejší, spolupracuje,

mírná  dysartrie,dnes  bez  myoklonů,  bez  kašle,  bez  teploty,   zhoršená  posunlivost

thorakodorzální fascie kraniálním směrem oboustranně, omezený joint play hlavičky fibuly na

PDK ventrálním směrem, při stoji bez opory mírná nestabilita.

Subj: pacient se cítí dobře, bez únavy, bez bolesti

Cíle terapeutické jednotky:

 Uvolnění  fascií,  protažení  zkrácených  svalů,  zvýšení  aferentace  plosky  nohy,

posilování dolních fixátorů lopatky,  nácvik stoje bez zrakové kontroly, korekce chůze bez

opory po nerovném povrchu s překážkami.
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Provedení

 uvolnění  fascií:  uvolnění  thorakodorzální  fascie  kraniálním  směrem  oboustranně

s využitím dechu v leže na břiše se vzpaženou HK na protahované straně

 protažení zkrácených svalů: aplikace PIR s protažením pro uvolnění ischiokrurálních

svalů oboustranně, hlavně se zaměřením na m.biceps femoris vpravo, m.rectus femoris

vlevo,  m.pectoralis  major  (dolní  část)  oboustranně,  aplikace  AGR dle Zbojana pro

protažení m.sternocleidomastoideus oboustranně

 zvýšení  aferentace  DKK:  míčkování  facilitačním  ježkem  v  oblasti  plosky  nohy

a kotníků, nácvik malé nohy

 posilování  fixátorů  lopatky:  cvičení  v poloze na čtyřech  se zaměřením na centraci

lopatky, cviky ve stoji v Redcordu: klik ve stoji, rozpažování a vzpažování v šikmém

stoji, cviky dle konceptu PNF v leže na boku, izotonická kontrakce proti odporu 

 nácvik stoje bez zrakové kontroly: stoj u žebřin s přenášením váhy na DKK a elevací

jedné DK, balanční cvičení na čočce bez zrakové kontroly a na Bossu se zrakovou

kontrolou

 korekce chůze po rovině: nácvik chůze po měkké podložce s přímo určenou trasou

a občasnými překážkami v podobě rehabilitačních pomůcek 

Výsledek

V oblasti thorakodorzální fascie nastává dobrá posunlivost. Dále došlo ke mírnému

zvýšení joint play hlavičky fibuly na PDK ventrálním směrem. Během nácviku stoje na jedné

DK docházelo k neustálé  zrakové kontrole  provázející  zvýšenou tendenci  k pádu.  Nácvik

chůze  po  měkké  podložce  bez  obuvi  způsobovalo  pacientovi  značné  obtíže,  chůze  byla

pomalejší. Při překonávání překážek se opět u pacienta zvýraznil zpomalený psychomotorický

projev, pacientovi trvalo delší dobu překonání malé překážky.
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3.4 Výstupní kineziologický rozbor (22.1.2016)

Vyšetření stoje:
Zezadu:

Pacient  stojí  o širší  bázi,  paty symetricky zatěžovány,  kotníky symetrické,  kontury
levého lýtka výraznější, podkolenní rýhy symetrické, subgluteální rýha vpravo větší (zevní
rotace v pravém kyčelním kloubu), thorakobrachiální trojúhelníky symetrické, paravertebrální
val na levé straně výraznější, lopatky oddáleny od páteře se zevní rotací dolního úhlu (vlevo),
hlava v ose.

Zboku: 
Levá DK mírně vpředu, osové postavení hlezenního kloubu, kolenního kloubu a kyčle

fyziologické,  bederní  páteř  oploštělá,  mírná  hrudní  kyfóza  v horní části,  C/Th výraznější,
ramenní klouby v protrakci, hlava v mírném předsunu.

Zepředu: 
Širší báze s rotací PDK, prsty DKK stabilizují stoj (2. stupeň dle Véleho), klenba nohy

na PDK snížená, kolenní kloub PDK v zevní rotaci, na LDK výraznější kontury stehenních
svalů, břišní stěna symetrická, mírně oslabená, prsní svaly symetrické, klíční kosti symetrické,
hlava v ose, obličej symetrický.

Vyšetření reflexních změn:
Aspekce: 
bez potivosti, fyziologické zbarvení kůže

Vyšetření kůže
 dermografická  zkouška  -  v  oblasti  rombických  svalů  vlevo dochází  k  pozitivnímu

nálezu, ostatní části kůže bez patologických změn
 teplota kůže fyziologická, palpačně bez bolesti
 protažitelnost kůže na DKK, HKK a trupu fyziologická

Vyšetření podkoží 
 Kiblerova řasa - mírně bolestivá v oblasti lopatek 

Vyšetření fascie
 thorakodorzální fascie kraniálním směrem s mírnou patologickou bariérou 
 krční fascie a C/Th fascie - oboustranně fyziologicky protažitelná
 hrudní fascie - oboustranně fyziologicky protažitelná
 fascie HKK - oboustranně fyziologicky protažitelná
 fascie DKK - oboustranně fyziologicky protažitelná

TrP
v oblasti paravertebrálního valu vlevo
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Vyšetření kloubní vůle
 omezení kloubní vůle hlavičky fibuly ventrálním směrem (PDK)
 ostatní klouby bez patologických změn

Vyšetření na dvou vahách: LDK 43 kg/ PDK 39 kg (6 %) 

Postavení pánve: 
 CI, SIPS, SIAS na levé straně mírně elevovány, pánev bez rotace
 Spine sign test: negativní
 Předbíhání spin: negativní 

Rhomberg:
 I - negativní
 II - negativní
 III - negativní 

Stoj na jedné noze: 
 stoj na pravé - otevřené oči: 7 vteřiny 

- zavřené oči: 2 vteřiny
 stoj na levé  – otevřené oči: 9 vteřin

-zavřené oči: 4 vteřiny

Trendelenburgova zkouška: 
-Pravá: negativní (s podporou u žebřin)
-Levá: negativní (s podporou u žebřin)

Stoj na špičkách
 pacient provede u žebřin - vzdálenost pat od podložky symetrická (bez snížení svalové

síly), izolovaný výpon na jedné špičce provede oboustranně (symetrické, bez sníženi
svalové síly) 

Stoj na patách 
 pacient provede u žebřin - DKK symetrické   

Distance na páteři:
Schoberova vzdálenost – 5 cm
Stiborova vzdálenost - 10 cm
Čapojevova vzdálenost - 2 cm
Ottova inklinační vzdálenost - 3 cm
Ottova reklinační vzdálenost - 2 cm
Forestierova fleche - 0 cm
Thomayerova vzdálenost - 0 cm
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Vyšetření chůze:
Chůze  s  2FH:  délka  kroku  symetrická,  fyziologický  nášlap  a  odval  chodidla

oboustranně, chůze dvoudobá, bez fixace zrakem, s mírným předsunutím hlavy, lehká hrudní
kyfóza, FH přikládány mírně od těla, pohyb vychází, jak z kyčelního, tak kolenního kloubu

Chůze  bez  FH:  chůze  mírně  nestabilní,  střídavá,  občas  kontroluje  zrakem,  lehký
předsun hlavy,  odval a nášlap chodidla na LDK lepší než na PDK, délka kroku stejná, pacient
občas nejistý na PDK, 

Chůze po schodech:  do schodů:  bez  opory,  chůze  střídavá,  rytmická,  se  zrakovou
kontrolou,  předsun  hlavy,  protrakce  ramenních  kloubů,  výraznější  hrudní  kyfóza.
ze schodů: s oporou o zábradlí: chůze rytmická, střídavý krok, bez zrakové fixace; bez opory:
chůze  přísunem,  občasná  nestabilita,  koriguje  zrakem,  výrazný  předsun  hlavy,  zvětšená
hrudní kyfóza

Modifikace:
 chůze se zúženou bází: pacient schopen ujít 2 metry, poté porucha stability
 chůze se zavřenýma očima: pacient zvládne, chůze pomalejší, krátký, nejistý krok
 chůze po patách: nelze (porucha stability)
 chůze po špičkách: nelze (porucha stability) 
 chůze v podřepu: nelze (porucha stability)
 chůze po nerovném povrchu: chůze pomalejší, nejistá
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Antropometrie

Obvody HKK Pravá Levá

Paže při flexi 33 cm 35 cm

Paže při relaxaci 30 cm 32 cm

Loket 28 cm 28 cm

Předloktí 27 cm 27 cm

Zápěstí 17 cm 18 cm

Hlavičky metakarpů 20 cm 20,5 cm

Obvody DKK Pravá Levá

Stehno 41 cm 44,5 cm

Koleno 39 cm 39 cm

Tuberositas tibie 35 cm 35 cm

Lýtko 38 cm 39 cm

Kotník- nárt/pata 33,5 cm 34 cm

Kotník- malleolus 
medialis/lateralis

31 cm 30,5 cm

Hlavičky metatarzů 24 cm 24 cm

Délky DKK Pravá Levá

Anatomická délka 90 cm 89 cm

Funkční délka 94 cm 95 cm

Femur 42 cm 42 cm

Bérec 41 cm 42 cm

Noha 25 cm 25 cm

Tabulka č.6 - antropometrie, obvody a délky končetin

Obvody: 
hrudník:

- expirium: 90 cm
- inspirium: 98 cm

přes břicho: 90 cm
boky: 99 cm
hlava: 56 cm

Šíře:
biakromiální: 48 cm
bikristální: 32 cm
bitrochanterická: 37 cm
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Vyšetření rozsahu pohybu: 
Aktivně
HKK:
ramenní kloub: 

P: S 35/0/165 F 165/0/0 T 0/0/100 R 80/0/45
L: S 30/0/170 F 165/0/0 T 0/0/100 R 80/0/50

loketní kloub:
P: S 0/0/130
L: S 0/0/135

radioulnární kloub:
P: R 100/0/80
L: R 100/0/80

zápěstí:
P: S 50/0/80 F 35/0/40
L: S 50/0/75 F 35/0/40

MP klouby ruky:
P: S 25/0/90 F 30/0/30
L: S 25/0/90 F 10/0/10

IP1 klouby ruky:
P: S 0/0/105
L: S 0/0/100

IP2 klouby ruky:
P: S 0/0/80
L: S 0/0/80

Karpometakarpový kloub palce:
P: F 30/0/10 T 0/0/40
L: F 30/0/10 T 0/0/40

MP kloub palce:
P: S 0/0/90
L: S 0/0/90

IP kloub palce:
P: S 0/0/70
L: S 0/0/70

DKK:
kyčelní kloub:

P: S 15/0/85 F 40/0/20 R 10/0/15
L: S 15/0/85 F 40/0/25 R 25/0/30 

kolenní kloub:
P: S 0/0/135
L: S 0/0/135

hlezenní kloub:
P: S 25/0/45 F 20/0/25
L: S 30/0/40 F 20/0/25
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MP klouby prstů nohy:
P: S 50/0/50 F 15/0/20
L: S 50/0/45 F 20/0/20

C páteř:
 S 30/0/30 F 20/0/20 R 85/0/85 

Th/L páteř:
 F 35/0/35 R 55/0/45  

Pasivně
HKK:
ramenní kloub: 

P: S 35/0/170 F 170/0/0 T 0/0/100 R 85/0/50
L: S 35/0/180 F 170/0/0 T 0/0/100 R 90/0/50

loketní kloub:
P: S 0/0/135
L: S 0/0/135

radioulnární kloub:
P: R 100/0/80
L: R 100/0/80

zápěstí:
P: S 60/0/90 F 35/0/40
L: S 60/0/85 F 35/0/40

MP klouby ruky:
P: S 30/0/100 F 35/0/35
L: S 30/0/100 F 10/0/10

IP1 klouby ruky:
P: S 0/0/110
L: S 0/0/105

IP2 klouby ruky:
P: S 0/0/90
L: S 0/0/90

Karpometakarpový kloub palce:
P: F 30/0/15 T 0/0/45
L: F 30/0/15 T 0/0/45

MP kloub palce:
P: S 0/0/90
L: S 0/0/90

IP kloub palce:
P: S 0/0/75
L: S 0/0/75
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DKK:
kyčelní kloub:

P: S 20/0/90 F 45/0/25 R 10/0/15
L: S 20/0/90 F 45/0/25 R 25/0/30 

kolenní kloub:
P: S 0/0/135
L: S 0/0/140

hlezenní kloub:
P: S 30/0/45 F 20/0/30
L: S 30/0/40 F 20/0/25

MP klouby prstů nohy:
P: S 50/0/50 F 20/0/20
L: S 50/0/45 F 25/0/20

C páteř:
 S 35/0/30 F 20/0/20 R 90/0/90 

Th/L páteř:
 F 35/0/35 R 55/0/45  

Neurologické vyšetření:

pacient je orientován místem, časem, prostorem, mírná dysartrie

Hlavové nervy:
 n.olfactorius: bez patologického nálezu (pacient rozeznává vůně, chuť)
 n.opticus: bez patologického nálezu ( vyšetření zorného)
 n.oculomotorius, trochlearis, abducens: bez patologického nálezu (pohyb bulbů všemi

směry, zornicový reflex)
 n.trigeminus:  bez patologického nálezu (skus a otevření  úst,  rohovkový reflex,  čití

obličeje bez patologických nálezů, výstupy nebolestivé)
 n.facialis: bez patologického nálezu (obličej symetrický)
 n.vestibulocochlearis: bez patologického nálezu (reakce na zvuk)
 n.glossopharyngeus,  n.vagus, n.accesorius:  bez patologického nálezu (  rotace hlavy

symetricky, elevace ramene, správná výslovnost)
 n.hypoglossus: bez patologického nálezu  

HKK: akrální síla symetrická, mírně zvýšený tonus m.biceps brachii na LHK
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šlachookosticové reflexy HKK Pravá Levá

bicipitový (C5-6) hyporeflexie hyporeflexie

tricipitový (C7) hyporeflexie hyporeflexie

brachioradiální (C6) hyporeflexie hyporeflexie

styloradiální (C6) hyporeflexie hyporeflexie

palmární (C8) hyporeflexie hyporeflexie

Tabulka č.7 - šlachookosticové reflexy HKK

Pyramidový jev: 
zánikový:  Mingazzini  -  bez poklesu  HKK, Dufour  -  HKK se nestáčí,  Barré  -  bez

poklesu HKK, prsty udrží v abdukci, Hanzal - bez poklesu HKK, udrží dorzální flexi ruky
oboustranně.

iritační: Hofmann - negativní, Trömner - negativní 

Hluboké čití: 
pohybocit - pacient oboustranně určí konec a začátek pohybu
polohocit - bez patologického nálezu

Povrchové čití:
algické čití - bez patologického nálezu
termické čití - bez patologického nálezu
taktilní čití - bez patologického nálezu
diskriminační čití - bez patologického nálezu

Břišní reflexy - epigastrický, mezogastrický, hypogastrický - bez patologického nálezu

DKK: akrální síla symetrická

šlachookosticové reflexy DKK Pravá Levá

patelární (L4) hyporeflexie hyporeflexie

Achillovy šlachy (S1) hyporeflexie hyporeflexie

medioplantární (S1) hyporeflexie hyporeflexie

Tabulka č.8 - šlachookosticové reflexy DKK

Pyramidový jev: 
zánikový: Mingazzini - bez poklesu DKK, Barré - bez poklesu DKK, šikmý Barré-

bez poklesu DKK
iritační: 

- extenční: Babinského příznak - negativní, na levé negativní, Vítek-negativní,
Chaddock - negativní, Oppenheim -  negativní

- flekční: Rossolimo - negativní, Žukovský - negativní
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Hluboké čití: 
pohybocit - pacient oboustranně určí konec a začátek pohybu
polohocit - bez patologického nálezu

Povrchové čití:
algické čití - bez patologického nálezu
termické čití - bez patologického nálezu
taktilní čití - bez patologického nálezu
diskriminační čití - bez patologického nálezu

Napínací manévry:
Lasseg: LDK - negativní, bolest nevyzařuje, pasivní pohyb 90°

PDK - negativní, bolest nevyzařuje, pasivní pohyb 90°

obrácený Lasseg: LDK - negativní, bolest nevyzařuje, pasivní pohyb 20°
    PDK - negativní, bolest nevyzařuje, pasivní pohyb 20°

Vyšetření mozečkových funkcí:
 Stewart-Holms - pozitivní (obraná reakce nastává později)
 zkouška taxe - pozitivní, na PHK a PDK hypermetrie
 diadochokinéza - pozitivní, na PHK dochází ke zpomalování pohybu
 test retardace - pozitivní na PHK

MMSE: 30 bodů

Vyšetření pohybových stereotypů:
 oboustranně -  Extenze kyčelního kloubu: 1.ischiokrurální svaly, 2.paravertebrální LS

kontralater,  3.m.gluteus  maximus,  4.paravertebrální  LS  homolaterální,
5.Th/L kontralaterální, 6.svaly pletence HKK, 7. Th/L homolaterální

 oboustranně  -  Abdukce  kyčelního  kloubu:1.  m.tensor  fascie  latae,  2.  m.gluteus
medius/minimus,  3.m.  quadratus  lumborum,  4.m.  illiopsoas,  5.  m.rectus  femoris,
6. břišní svaly

 Flexe šíje: mírný předsun hlavy s následnou obloukovitou flexí, stále převažuje funkce
m.sternocleidomastoideus 

 levá  HK:  Abdukce  v  ramenním  kloubu:  1.m.  supraspinatus,  2.  m.deltoideus,
3. m.trapezius homolaterální, 4. m. trapezius kontralaterální

 pravá  HK:  Abdukce  v  ramenním  kloubu:  1.m.  supraspinatus,  2.  m.deltoideus,
3. m.trapezius kontralaterální., 4. m. trapezius homolaterální

Vyšetření dechového stereotypu: dechová vlna fyziologická do břišní dutiny
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Vyšetření hypermobility 
(dle Jandy)

Pravá Levá

Zkouška rotace hlavy Hypermobilní Hypermobilní

Zkouška šály Hypermobilní Hypermobilní

Zkouška zapažených paží Hypomobilní Hypomobilní

Zkouška založených paží Hypomobilní Hypomobilní

Zkouška extendovaných loktů Hypomobilní Hypomobilní

Zkouška sepjatých rukou Hypomobilní Hypomobilní

Zkouška sepjatých prstů Hypomobilní Hypomobilní

Zkouška předklonu Hypomobilní Hypomobilní

Zkouška posazení na paty Hypomobilní Hypomobilní

Tabulka č.9 - vyšetření hypermobility

Vyšetření zkrácených svalů Pravá Levá

m.triceps surae - 
m.gastrocnemius

0 0

m.triceps surae - m.soleus 0 0

m.illiopsoas 0 0

m.rectus femoris 1 1

m.tensor fascie latae 0 1

adduktory dvoukloubové 0 0

adduktory jednokloubové 0 0

m.piriformis 1 0

m.quadratus lumborum 0 0

m.pectoralis major- dolní 1 1

m.pectoralis major-střední 0 0

m.pectoralis major-horní 0 0

m.trapezius 1 1

m.levator scapula 0 1

m.sternokleidomastoideus 1 2

paravertebrální svaly 1 1

ischiokrurální svaly 0 0

Tabulka č.10 – vyšetření zkrácených svalů
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Hodnocení stabilizačních schopností:

test dle Australské školy: 
sun DK po podložce: při pohybu, jak pravé, tak levé DK dochází k mírnému prohnutí bederní
páteře

Test dle Véleho: 
stupeň B - mírná porucha stability

Vyšetření úchopu:
Jemné úchopy

 Štipec - pohyb proveden správně na obou HKK (na pravé s větším úsilím)
 Špetka - pohyb proveden správně na obou HKK (na pravé s větším úsilím)
 Laterální úchop - pohyb proveden správně na obou HKK
 Interdigitální úchop - pohyb proveden správně na obou HKK

Hrubé úchopy
 Dlaňový úchop - pohyb proveden správně na obou HKK
 Háčkový úchop - pohyb proveden správně na obou HKK
 Válcový úchop - pohyb proveden správně na obou HKK
 Diskový úchop - pohyb proveden správně na obou HKK
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3.5 Zhodnocení efektu terapie

Při vyšetření  stoje,  pacient  stále  stojí  o široké bázi  tvaru lichoběžníku,  je však

patrné lepší rozložení  váhy na DKK, PDK je v zevní  rotaci,  prstce jsou mírně zaťaté  do

podložky (test dle Véleho-B), kotníky ve fyziologickém postavení, paty jsou kulovitého tvaru

(na  LDK  více  oploštělá).  Na  PDK  trvá  svalová  hypotrofie  v  oblasti  m.triceps  surae

a m.quadriceps  femoris,  pánev  je  v  mírné  elevaci  na  levé  straně.  Thorakobrachialní

trojúhelníky  jsou  již  symetrické,  díky  správnému  držení  trupu  v  ose,  ramenní  kloub

v protrakčním  držení.  Od  předchozího  měření  došlo  ke  snížení  kyfotizace  hrudní  páteře,

lopatky jsou stále odstoupeny od páteře, ale nedochází k odstáváni  margo medialis. Hlava

v mírném předsunu, bez úklonu do strany.  Pacient  je při  stoji  celkově stabilnější  (pacient

zvládne stoj na jedné DK po dobu 4 sekund), jistější při stálé korekci zrakem.

Při samostatné chůzi pacient využívá k přesunům 2FH. Chůze s oporou po rovině

je dvoudobá, krok symetrický, zvládá bez zrakové kontroly,  hrudní páteř v mírně zvýšené

kyfóze,  hlava v předsunu. Od předchozího vyšetření došlo ke znatelnému zrychlení chůze,

zlepšení nášlapu a odvalu chodidla, pacient je při chůzi stabilnější a jistější. 

Po odebrání FH se chůze po rovině zpomalí,  zvýší se hrudní kyfóza a předsun

hlavy.  Při  chůzi  došlo  ke  zlepšení  nášlapu,  odvalu  chodidla  a  rytmu  chůze,  pacient  je

stabilnější.  Chůzi  do  schodů  a  ze  schodů  pacient  zvládne  bez  opory  s  možností  jištění

o zábradlí. Chůze do schodů je rytmická, střídavá, s občasnou korekcí zraku. Chůze ze schodů

je prováděna přísunem,  kdy LDK jde jako první,  chůze  je zpomalená  se stálou zrakovou

kontrolou.  Chůze  se  od  předchozího  vyšetření  celkově  zlepšila  v  oblasti  rytmu,  stability,

nášlapu a odvalu chodidla a držení těla.

Během antropometrie DKK byla zjištěna hypotrofie v oblasti stehen. Ostatní míry

mají srovnatelné hodnoty jako při vstupním vyšetření.

Při  vyšetření  reflexních  změn  došlo  ke  zlepšení  protažitelnosti  fascie  v  oblasti

m.biceps  brachii  na  LHK,  m.biceps  femoris  na  PDK a  thorakodorzální  fascie  kraniálním

směrem,  která  ale  stále  na  konci  protažení  působí  patologickou  bariéru.  TrP  v  oblasti

m.biceps brachii  na  LHK  a  m.biceps  femoris  PDK  byly  úspěšně  odstraněny  během

terapeutických  jednotek.  Při  vyšetření  zkrácených  svalů  bylo  zjištěno  zlepšení
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v m.rectus femoris  na  LDK,  m.piriformis  na  PDK,  m.trapezius  vlevo,

m.pectoralis oboustranně, ischiokrurálních svalech a m.sternokleidomastoideus vpravo.

Při  neurologickém vyšetření  pacienta  stále  přetrvává  mírná  dysartrie,  pozitivní  test

retardace, Stewart-Holmse, porucha taxe a diadochokineze. Od vstupního vyšetření došlo ke

zlepšení diadochokineze a taxe na PHK. Na rozdíl od vstupního vyšetření byl iritační jev dle

Babinského negativní.  Při  vyšetření  šlachookosticových  reflexů u  pacienta  stále  přetrvává

hyporeflexie. Při ostatních neurologických vyšetřeních nebyly zjištěny žádné další patologie.
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4 Závěr

Díky bakalářské praxi a  práci jsem zjistil mnoho užitečných informací.  Získal 

jsem nové poznatky, jak při přípravě teoretické části práce, tak při praktické práci 

s pacientem. Hospitalizace pacienta na lůžkovém oddělení mi umožnila s ním trávit dostatek 

času. 

Při vedení terapeutických jednotek jsem zjistil, jak je důležitá spolupráce pacienta 

s terapeutem. Naštěstí můj pacient byl velmi ochotný, spolupracující, vřele odpovídal na mé 

dotazy a překypoval motivací, která mu pomáhala k lepším výkonům. Jako další pozitivní 

stránku praxe nesmím opomenout velmi milý a přívětivý zdravotní personál, který mi vždy 

vycházel vstříc a  opakovaně mi napomáhal a radil u diagnóz, se kterými jsem se doposud 

nesetkal.

V závěru bych rád dodal, že ačkoliv jsem s pacientem intenzivně pracoval po dobu

10 dní, nedošlo u něj k výraznému zlepšení zdravotního stavu, což u pacientů s touto 

diagnózou potvrzuje potřebu  dlouhodobé, systematické rehabilitace k tomu, aby se navrátili 

do původního zdravotního stavu.
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Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise



Příloha č. 2 – Informovaný souhlas

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. 96/2011, Vás žádám o souhlas

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS

UK. Osobní data v této práci uvedena nebudou.

Dnešního  dne  jsem  byl  odborným  pracovníkem  poučen  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 jsem možnost klást mu otázky, na

které mi řádně odpověděl.

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl 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: ............................................................................................



Příloha č.3 – seznam zkratek

a – arteria 

aa -  arterie 

ACE – angiotensin konvergující enzym

AEK - antagonisticko-excentrická 

kontrakce

AGR -  antigravitační relaxace

aj – a jiné

a.s. - akciová společnost

AV – Atrioventrikulární

atd – a tak dále

BMI – body mass index

C - krční

CI – crista illiaca 

CNS – centrální nervová soustava

CT - computed tomography

č - číslo

DK – dolní končetina

DKK – dolní končetiny

DSA – digitální subtrakční angiografie

EKG – echokardiograf

F – frontální rovina

FH – francouzská hůl 

GABA - kyselina gama-aminomáselná

HDL -  vysokodenzitní lipoprotein

HK – horní končetina

HKK – horní končetiny

HSS – hluboký stabilizační systém

ICHS – ischemická choroba srdeční

IM – infarkt myokardu

IP - interfalangeální kloub

KPR – kardiopulmonální resuscitace

L - levá

LDK – levá dolní končetina

LDL - nízkodenzitní lipoprotein

LHK – levá horní končetina

L páteř – bederní páteř

LTV – léčebná tělovýchova

m – musculus

mm - musculi

MMSE - mini mental state exam

MP –  metakarpofalangeální

MR – magnetická resonance

MRI - magnetic resonance imaging

n – nervus

např - například

obj – objektivní

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná

P – pravá

PCI - perkutánní koronární intervence

PDK – pravá dolní končetina

PHK – pravá horní končetina

PIR – postizometrická relaxace

PNF - proprioceptivní nervosvalová 

facilitace

R – rotace

RTG – rentgen



rt-PA - rekombinantní tkáňový aktivátor 

plazminogenu

S – sagitální rovina

SIAS - spina iliaca anterior superior

SIPS - spina iliaca postarior superior

SMS – senzomotorická stimulace

subj – subjektivní

T – transverzální rovina

tbl - tableta

Th – hrudní

Th/L- přechod hrudní a bederní

TMT – techniky měkkých tkání

TrP - trigger point

tzv – takzvaně 



Příloha č. 4 – seznam tabulek

Tabulka č. 1 - antropometrie, obvody a délky končetin

Tabulka č. 2 - šlachookosticové reflexy HKK

Tabulka č. 3 - šlachookosticové reflexy DKK

Tabulka č. 4 - vyšetření hypermobility

Tabulka č. 5 - vyšetření zkrácených svalů

Tabulka č. 6 - antropometrie, obvody a délky končetin

Tabulka č. 7 - šlachookosticové reflexy HKK

Tabulka č. 8 - šlachookosticové reflexy DKK

Tabulka č. 9 - vyšetření hypermobility

Tabulka č. 10 - vyšetření zkrácených svalů
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