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Abstrakt 

Tato bakalářská práce ve formě rešerše se zabývá problematikou fantomových bolestí 

ve fyzioterapii. V obecné části jsou popsány příčiny vzniku fantomových bolestí v centrální 

i periferní nervové soustavě a uvedeny poznatky o amputacích jako chirurgickém zákroku, jejich 

rozdělení a možné komplikace. Dále stručně shrnujeme všechny dosud známé farmakologické 

i nefarmakologické medicínské přístupy k léčbě fantomových bolestí. Speciální část je zaměřena 

na tři v současnosti nejefektivnější metody využívané při terapii fantomových bolestí 

ve fyzioterapii – mirror terapii, virtuální realitu a aplikaci transkutánní elektroneurostimulace.  

Součástí práce jsou dvě kazuistiky pacientů s fantomovými bolestmi po amputaci na dolní 

končetině, kteří absolvovali šestitýdenní mirror terapii. Efekt terapie byl pacienty popsán jako 

pozitivní, zhodnocení proběhlo pomocí dotazníku. 
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Abstract 

This bachelor thesis is carried out in the form of research with the aim to summarize 

phantom limb pain issues in physiotherapeutic practice. The general part describes the causes of 

phantom pain origin in central and peripheral nervous system and summarizes facts about 

amputation as a surgical intervention, it´s classification and possible complications. It also 

summarizes all familiar pharmacological and nonpharmacological medical approaches used 

for phantom limb pain treatment. The main part is focused on three currently most effective 

methods used to treat phantom limb pain in physiotherapy – mirror therapy, virtual reality and 

transcutaneous electrical nerve stimulation.  

Next part of this thesis is two case interpretations of patients with lower limb amputation. 

Both patients undertake six weeks of mirror therapy and they described it´s effect as positive. 

The efficiency has been evaluated according to a questionnaire. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AD antidepresiva 

ADL activities of daily living 

CNP centrum následné péče 

CNS centrální nervová soustava 

DBS deep brain stimulation 

DK / DKK dolní končetina / končetiny 

DM diabetes mellitus 

DREZ dorsal root entry zone 

EMDR eye movement desensitization and reprocessing 

FB fantomová bolest 

fMRI funkční magnetická rezonance 

FP fantomové pocity 

HKK horní končetiny 

ICHDK ischemická choroba dolních končetin 

LDK levá dolní končetina 

LTV léčebná tělesná výchova 

MCS motor cortex stimulation 

MN mirror neurony 

MRSA methicilin-rezistentní zlatý stafylokok  

MT mirror therapy 

MVF mirror visual feedback 

NMDA N-methyl-D-asparagová kyselina 
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NO nynější onemocnění 

NS nervová soustava  

NSAID nesteroidní antiflogistika (nonsteroidal anti-inflammatory drug) 

OA osobní anamnéza 

PB pahýlová bolest  

PDK pravá dolní končetina 

RA rodinná anamnéza 

rTMS repetitivní transkraniální magnetická stimulace 

SCS spinal cord stimulation 

SPA psychosociální anamnéza 

S1 primární senzitivní oblast cortex 

TENS transkutánní elektroneurostimulace 

TMS transkraniální magnetická stimulace 

VAS vizuální analogová škála  

VR virtuální realita 

WDR wide - dynamic-range neurons 
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ÚVOD 

Fantomová bolest (FB) je sensitivní fenomén, který provází většinu pacientů 

po amputacích končetin. Ať už se objeví hned po zákroku, či roky po něm, stává se velmi 

obtěžující a život komplikující záležitostí. Bohužel, odborníci si stále nejsou jisti přesným 

mechanismem vzniku tzv. fantomů a přicházejí spíše s hypotézami než podloženými teoriemi. 

A právě neznalost těchto mechanismů je zřejmě jedním z důvodu, proč nemůžeme zatím určit 

přesnou a stoprocentně fungující terapii. Setkáváme se s rozmanitým spektrem přístupů s lišícími 

se účinky. Jedním z důvodů, proč je léčba FB tak složitá, je také psychický stav pacientů, který 

se do vnímání bolesti a efektu terapie významně promítá a léčbu zřejmě značně ovlivňuje. 

V současné době se problematikou léčby FB zabývá mnoho studií, byly potlačeny zastaralé 

postupy, odlišena pahýlová bolest od bolestí fantomových a svou vlastní kategorii dostal také 

pojem „fantomové pocity“. Dříve nejrozšířenější farmakologická léčba či invazivní 

neurochirurgické metody již nestojí na přední pozici a jsou doplňovány a nahrazovány 

neinvazivními nefarmakologickými postupy. Léčba fantomových bolestí se stává objektem 

fyzioterapie. Mezi momentálně nejpoužívanější, „populární“ a hlavně úspěšně fungující metody 

patří mirror terapie, elektroneurostimulace končetin či metody využívající vizuálního feedbacku 

pomocí virtuální reality.  
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OBECNÁ ČÁST 

1 PŘEHLED POZNATKŮ 

1.1 DEFINICE POJMU FANTOMOVÁ BOLEST 

Jako první popsal projevy FB v 16. století francouzský vojenský chirurg Ambroise Paré 

(Rokyta, 2000), ale pojem jako takový byl zaveden až slavným Americkým chirurgem z dob 

Občanské války S. W. Mitchellem, který podal komplexní popis problému a jeho projevů (Louis 

& York, 2006). FB se nejčastěji vyskytuje po amputacích končetin, ale podobné vjemy mohou 

mít také pacienti po odebrání některých orgánů (močový měchýř), po extrakci zubů, ablaci prsu 

či po transversální lézi míšní (Rokyta, 2000).  

Pokud se zabýváme fantomovými bolestmi, nesmíme opomenout ani ostatní sensitivní 

vjemy vyskytující se po amputaci. Je nutné rozlišovat mezi FB, fantomovými pocity (FP) 

a pahýlovou bolestí (Subedi & Grossberg 2011b). 

Fantomová bolest je bolest vztažená k chirurgicky nebo traumaticky odstraněné části 

lidského těla, zpravidla již v jeho integritě neexistující (Lejčko, 2001). Bývá subjektivně 

popisována jako pulsující, svíravá, bodavá či palčivá a nastupuje většinou do několika dní 

po amputaci (Nikolajsen, 2012). 

Fantomové pocity jsou nebolestivé pocity vnímané z oblasti těla, která již neexistuje, resp. 

byla odebrána. Řadí se k nim parestezie, pocity tepla a chladu, tlaku nebo dotyku, ale také pocit 

pohybu či zvláštní poloha neexistující končetiny (Subedi & Grossberg 2011b). Jsou mnohem 

častější než FB, vyskytují se téměř u všech pacientů s amputací, ale nebývají tak závažným 

a obtěžujícím problémem. Stejně jako FB se objeví brzy po amputaci a ze začátku připomínají 

tvar končetiny před zákrokem. Později se mohou změnit tak, že pacient vnímá jen distální část 

fantomové končetiny (Nikolajsen, 2012). 

Pahýlová bolest je bolest zbytkové části končetiny po amputaci (Subedi & Grossberg, 

2011b). Může mít příčiny v pooperační bolestivosti jizvy a všech tkání, dále může jít o bolest 

způsobenou nošením protézy (mechanické odírání) a jiné. S prodlužování doby od amputace 

zpravidla postupně mizí (Smutný, 2009).  

FB bývá často označována za druh neuropatické bolesti. Ta je popisována jako bolest 

způsobená dysfunkcí somatosenzorického nervového systému. Jde o bolest, která není 

protektivního charakteru, jako bolest nociceptivní. Vzniká poškozením nervové tkáně a můžeme 
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jí rozdělit na periferní a centrální neuropatickou bolest, právě podle druhu poškozené nervové 

tkáně. Její přesná patofyziologie zatím není známa, předpokládá se, že zde hraje velkou roli 

hyperexcitabilita nervových vláken, a to hlavně na periferii, která následně ovlivní struktury 

centrální. Ty poté generují nefyziologickou reakci. Léčba neuropatické bolesti je velmi složitá, 

nejnovější metodické pokyny Evropské federace neurologických společností doporučují 

komplexní přístup k léčbě, který zahrnuje farmakoterapii, psychoterapii, fyzikální terapii 

a některé vhodné invazivní postupy (Hakl, 2013). 

V minulosti se tvrdilo, že FB zřejmě nejsou ovlivněny věkem, pohlavím, příčinou či typem 

amputace. V dnešní době proti tomuto výroku vystupují např. studie, které prokazují, že ženské 

pohlaví a amputace na horní končetině jsou spojeny s vyšším rizikem FB (Nikolajsen, 2012). 

Fenomén fantomových bolestí nemůžeme opomíjet, protože se s ním setká 60 - 80% 

pacientů po amputaci končetiny. U 75% se rozvine poměrně záhy, často hned během prvních 

dnů po operaci, až 70% pacientů se s FB potýká i několik let po zákroku (Tilak et al., 2015). 

Obecně však intenzita i četnost výskytu FB u pacientů klesá v průběhu doby od amputace 

a u nezanedbatelného množství jedinců zcela vymizí (Nikolajsen, 2012), 

1.2 TEORIE VZNIKU FANTOMOVÝCH BOLESTÍ 

V minulosti byla FB považována za primárně psychiatrické onemocnění. S postupem času 

a s rozrůstající se výzkumnou činností bylo toto tvrzení potlačeno a odborníci se nyní přiklánějí 

k teoriím založeným na změnách v centrální a periferní nervové tkáni. Publikováno bylo značné 

množství prací zaměřených na studii mechanismu FB a většina autorů se shoduje v názoru, že 

za fantomové bolesti je zodpovědný soubor daných diskutovaných mechanismů (Subedi & 

Grossberg 2011b). 

1.2.1 Bolest před amputací 

Jedním ze studovaných témat je vliv bolesti v době před amputací na vznik a intenzitu 

následné FB. Mnohé studie ukázaly, že právě bolest končetiny v předamputačním období 

zvyšuje riziko rozvoje FB, která se svým charakterem a lokalizací často předcházející bolesti 

podobá (Nikolajsen et al., 1997). Melzack (1992) stanovil hypotézu, že předamputační bolest 

zakládá jakýsi nociceptivní engram v některých strukturách mozku a FB je „vzpomínka“ 

na prožitou bolest před amputací.  

Jensen et al. (1985) provedl studii zaměřenou na souvislost bolesti v den amputace 

s následnou fantomovou bolestí. Po šesti měsících od amputace se ukázalo, že FB byla častější 
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u těch pacientů, kteří bolest v den operace zažívali. Korelace mezi preamputační a postamputační 

bolestí však není jednoznačná. Dle Nikolajsena et al. (1997) pacienti s velkou preoperační bolestí 

nevyvinuli žádnou či jen slabou FB a naopak někteří z pacientů pociťujících jen mírnou nebo 

téměř žádnou bolest před výkonem později trpěli silnými fantomovými bolestmi. 

Také u pacientů s traumatickou amputací, kteří bolest před amputací neprožili, se rozvine 

FB ve stejné míře, jako u těch, kteří bolestmi trpěli. To prokázala studie zkoumající případy 

amputací při občanské válce v Sierra Leone. Porovnávala rozvoj FB u vojáků, kterým byla 

amputována horní končetina traumaticky (v době zranění, primárně) a u těch, kterým končetinu 

amputovali až po určité době kvůli následkům bolestivého zranění (sekundárně). Neukázala se 

zde žádná korelace mezi rozvojem FB a faktem, zda byla amputace primární či sekundární 

(Lacoux et al., 2002). 

Důležité je poznamenat, že hodnocení bolesti je čistě subjektivní záležitostí. V určitých 

studiích bylo využito několika škál slovního hodnocení bolesti a změny (McGill Pain 

Questionnaire…) a také popis lokace bolesti. 41% pacientů tvrdilo, že jejich FB je stejná jako 

bolest, kterou zažívali před amputací. Avšak skutečná podobnost, stanovená na základě 

dotazníků, nebyla u těchto pacientů vyšší, než u těch, kteří popsali tyto dva druhy bolesti jako 

naprosto odlišné (Nikolajsen et al., 1997). 

Dlouhotrvající intenzivní nocicepce z periferie, jako je například bolest před amputací, 

může vyvolat tzv. centrální senzitizaci. Na úrovni zadních rohů míšních se na základě spontánní 

aktivity neuronů zvyšuje citlivost vůči nociceptivním podnětům a rozšiřuje se také receptivní 

pole neuronů na vyšších etážích centrální nervové soustavy (CNS). Zesílení a prodloužení 

nociceptivní aferentace v centrálních strukturách vede k fenoménu „wind-up“. Je to stav, kdy 

neurony umožňují vysokou frekvenci výbojů a jejich reakce je mnohonásobně zvýšena 

při následujících podnětech. Je provázen zvýšenou aktivitou NMDA receptorů, které facilitují 

přenos bolestivého vzruchu míchou, a jsou ovlivňovány neurotransmitery jako substance P, 

tachykininy a neurokininy v zadních rozích míšních (Baron, 2006). Dalším procesem je aktivace 

neuronů s dynamickými odpověďmi na podněty různé kvality (wide-dynamic-range neurons – 

WDR), které mají široké receptivní pole a jejich zvýšená dráždivost i zvýšená spontánní aktivita 

je součástí změn při centrální senzitizaci. Jde například o jedno z možných vysvětlení alodynie 

a hyperalgezie, má také význam při vzniku neuropatické bolesti (Ambler, 2007). 

Jedna z Nikolajsenových studií zjišťovala, zda jsou preamputační stavy senzitizace, 

například hyperalgezie, spojeny se vznikem FB. Tlakovým algometrem byl zjištěn práh bolesti 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

16 

35 - ti pacientů před amputací a 1 týden po amputaci. Byla ukázána nepřímá souvislost mezi 

prahem bolesti před amputací a týden po ní (Nikolajsen et al., 2000). 

Proběhly také pokusy o zajištění prevence FB předoperačními opatřeními, které byly 

založené na hypotéze vycházející z výše zmíněných faktů – „Fantomové bolesti můžeme předejít 

snížením bolesti před amputací“ (Nikolajsen, 2012). Některé ze způsobů preamputačních 

intervencí budou uvedeny v části práce o terapii FB.  

1.2.2 Centrální mechanismy 

Mezi centrální mechanismy vzniku FB patří změny funkce na úrovni míchy i mozku, a to 

především v oblasti cortex, ale také teorie zabývající se změnami vnímání vlastního těla. 

Podle Lejčka (2001) probíhají centrální mechanismy vzniku FB takto: 

- Neuroplastické změny proběhnou zejména v zadních rozích míšních s následnou 

dysfunkcí a ztrátou schopnosti regulace aferentace inhibicí. 

- Mozková kůra, talamus a další supraspinální struktury integrují konečný obraz 

fantomové bolesti. Je klinicky doloženo, že organické procesy v mozku a míše mohou 

mít dramatický vliv na podobu FB. 

- Výskyt bolesti v předamputačním období zvyšuje incidenci FB. Uplatňuje se tzv. 

paměť bolesti, která s alterací senzorického homunkula může podmiňovat průběh 

a obraz FB. 

Na to, že FB má nejen periferní, ale i centrální složku, poukazují například výsledky 

terapie pomocí neurálních bloků. Příkladem mohou být pacienti, kteří měli příznaky změn 

v primární somatosenzorické kůře a současně podstoupili efektivní blok v oblasti brachiálního 

plexu. Pouze u poloviny z nich došlo ke snížení intenzity fantomových bolestí a současně 

k mírné změně reorganizované kůry mozkové, u zbylé poloviny nebylo zjištěno ani zmírnění FB, 

ani změny v reorganizaci kůry (Colvin & Dougherty, 2015). Na základě této studie lze říci, že 

ovlivněním pouze periferních mechanismů vzniku FB nedosáhneme cíleného efektu, protože zde 

roli hraje ještě složka změn ve vyšších úrovních nervové soustavy. 

 Změny na míšní úrovni 

Na úrovni míchy dochází ke změnám receptivních polí neuronů. Proto i některé oblasti 

míchy, které nejsou původně zodpovědné za přenos bolesti, do něj mohou být zahrnuty. To je 

následováno zvýšenou neuronální aktivitou, zvětšením receptivních polí a hyperexcitabilitou 
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neuronů. Tento proces přináší změny v aktivitě centrálních nociceptivních neuronů. Dochází 

ke ztrátě neuronů určených pro descendentní inhibici ze supraspinálních center. Může se také 

snížit lokální intersegmentální inhibiční mechanismus na úrovni míchy, výsledkem je tedy míšní 

desinhibice a průchod nociceptivních signálů až do supraspinálních center. Tyto špatné aferentní 

vstupy a změny na úrovni míchy jsou pokládány za jeden z faktorů vzniku FB (Baron, 2006; 

Costigan et al., 2010; Bee & Dickenson, 2008). V této kapitole by bylo možné znovu se zmínit 

o centrální sensitizaci a „wind up“ fenoménu, které probíhají také na úrovni míšní a jsou 

popsány v přechozí kapitole.  

 Změny na úrovni mozku 

Giummarra et al. (2007) uvádí tyto dva pohledy na centrální mechanismus vzniku FB. 

Prvním je názor, že hlavně tělesné schéma a určitý vnímaný „body space“ spolu s interakcí 

s protézami se dohromady spojují v procesu vzniku FB. Druhý, modernější názor, popisuje jako 

stěžejní tři teorie: 

- teorie neuromatrix (Melzack, 2001) 

- fronto – parietální systém mirror neuronů (viz kapitola 3.1.1) 

(Giummarra et al., 2007) 

- „pain – matrix“ (osobní zkušenost s prožitkem bolesti, „síť“ struktur v mozku, které 

souvisejí s vnímáním bolesti: sekundární somatosensorická kůra, insulární 

a cingulární kůra, mozeček a presuplementární motorická area) (Giummarra & 

Bradshaw in Pineda, 2009, 287-307) 

Především zařazení mirror neuronů k těmto teoriím označuje Giummarra et al. (2007) 

pozitivně. Mirror neurony mají umožnit pacientům s FB vytvoření „posturální empatie“. To 

znamená, že díky nim mohou svoje tělesné schéma dotvořit podle tělesných schémat ostatních, 

které vidí. Tvoří svůj vlastní tělesný prožitek na základě pozorování ostatních. Jako další 

podstatný mechanismus označuje možnost uvědomování si fantomové končetiny díky vnímání 

končetiny druhostranné, v čemž hrají roli hlavně komisurální spoje v mozku. Pouze pokud 

vezmeme v potaz všechny tyto faktory: tělesné schéma, mirror systémy v mozku, 

interhemisferální i ipsilaterální projekce končetin, můžeme podle Giummarry et al. (2007) najít 

správný pohled na problematiku FB. 
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 Korová reorganizace 

V současnosti je jedním z akceptovaných mechanismů vzniku FB vznik korové 

reorganizace. Mnoho studií prokázalo vznik neuroplastických změn v somatosensorické 

i motorické kůře právě po amputaci končetin. Jedná se například o tyto změny:  

- arey somatosensorické i motorické kůry, které náležely amputované končetině, jsou 

převzaty sousedními (Foell et al., 2014, Ramachandran & Hirstein, 1998)  

- reorganizace somatosensorické kůry po ztrátě senzorických vjemů  

(Pons et al., 1991) 

Důkazem je fakt, že někteří pacienti popisují pocity vycházející z fantomové končetiny 

po amputaci ruky, které se ale projeví po doteku ipsilaterální poloviny obličeje. Somatotopická 

mapa ruky a obličeje v kůře spolu totiž přímo sousedí, proto může při reorganizaci kůry dojít 

k situaci, kdy se senzorické vjemy z oblasti obličeje dotknou také korové oblasti pro ruku. 

Na obličeji poté nacházíme kompletní mapu chybějící ruky. Stimulací obličeje zaktivujeme 

oblast kůry pro ruku a pacient bude udávat zmíněné zvláštní pocity, kdy ucítí dotyk například 

na konkrétní části ruky. V některých případech se může stát, že korovou oblast pro akrum 

převezme korová oblast pro proximálnější část končetiny, princip je stejný, jako výše zmíněný. 

Dojde ke změnám v senzorickém homunkulu, kde schéma ruky naléhá na oblast obličeje a paže. 

Po amputaci dojde zřejmě k vytvoření nových propojení v kůře či aktivaci již existujících 

spojení, která byla dosud utlumená (Ramachandran & Hirstein 1998, Ramachandran, 2013, 54-

56). 
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Obrázek č. 1: Senzorický homunkulus 

(http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/neurologie-nemoci-vysetreni/homunculus-

somatosenzoricky-a-motoricky-zobrazeni-na-mozku) 

 

Obrázek č. 2: Projekce korové „mapy“ pro ruku na obličeji pacienta (Ramachandran, 

2013, 52) 
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Důležitou roli při vzniku změn v somatosenzorické kůře má tzv. senzorický konflikt. 

Především zrak je velmi důležitý k tvorbě obrazu tělesného schématu, pokud například 

proprioceptivní vjemy neodpovídají zrakovým, dojde právě ke zmíněnému konfliktu 

(Jerath et al., 2015). U pacientů po amputacích se projeví například ztrátou schopnosti 

„pohybovat“ fantomovou končetinou, která je, jak předpokládáme, způsobena právě rozporem 

mezi pociťovaným pohybem a jeho vizuální kontrolou (Ramachandran, 1998). 

Tuto hypotézu podporují studie, které zjistili, že FB pociťují také neamputovaní pacienti, 

kteří podstoupili anestetický blok horní končetiny. Někteří pacienti, kterým byl proveden blok 

brachiálního plexu kvůli operaci, udávají, že jasně cítili fantomovou končetinu. Zajímavé je 

především to, že pokud zavřeli oči, pozice fantomové končetiny byla odlišná od pozice 

končetiny reálně. Při otevření očí a pohledu na reálnou končetinu fantomová končetina „skočila“ 

zpět do správné reálně pozice. To je dalším ukazatelem, že role zraku je velmi významná 

v tvorbě tělesného schématu (Harris, 1999; Jerath et al., 2015). 

 Tělesné schéma („body schema“) 

V literatuře se setkáváme s nejméně třemi pojmy charakterizujícími tělesné znázornění, jde 

o termíny „body schema“, „body image“ a „body structural description“ (Schwoebel & Coslett, 

2005). Zde jsou uvedeny jen některé z mnoha definic. 

Právě podle Schwoebel & Coslett (2005) je „body image“ definován jako slovní 

a významové znázornění těla, které zahrnuje názvy a funkce jednotlivých tělesných částí 

a vztahy mezi nimi a vnějšími objekty. „Body structural description“ je topologická mapa 

umístění tělesných částí, které jsou kontrolovány zrakem a vymezeny hranicemi tělesných částí 

a jejich vztahem k ostatním tělesným částem či objektům. Nakonec „body schema“ je určitá 

vnitřní dynamická reprezentace prostorových a biomechanických vlastností těla a je utvořena 

pomocí mnoha senzorických a motorických vjemů, které spolu s motorickým systémem generují 

pohyby. Je to právě „body schema“, které má za následek vytvoření „šablony“ pro vnímání 

fantomové končetiny po amputaci.  

V neurologii je „body schema“ výrazem pro orgánovou reprezentaci těla v mozku. Dále je 

označováno jako neurofyziologická orientace ve vlastním těle, která je zprostředkovaná 

exteroreceptory, interoreceptory a proprioreceptory. V této definici se jedná především 

o vnímání držení těla a pohybů těla, ale také o hodnocení velikostí a vztahů mezi jednotlivými 

částmi těla. Důležitá je také znalost člověka o stavbě a funkci těla a jeho částí, které se odlišují 
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od orientace a hodnocení svým medicínsko-biologickým vztahem ke znalostem vlastního těla. 

Tato znalost je založená na perceptivně kognitivním vnímání těla (Fialová, 2001, s. 269). 

Podle Tichého (2005) zní definice tělesného schématu takto: „Je to abstraktní obraz – 

podvědomá i vědomá představa o našem vlastním těle a jeho součástech, jejich existenci, tvaru, 

poloze i funkci. Tento soubor paměťových vzorců je uložen ve strukturách mozku, v nichž 

klíčový funkční celek představují parietální laloky a jejich kůry. Základem je geneticky 

naplánovaná struktura vědomí a její funkce a jejím doplněním je pak smyslová zkušenost 

a vyváženost aktuálního toku informací z nich.“ 

Fantomové končetiny se vyskytují také u lidí s kongenitálním chyběním končetin, což 

dokazuje, že v mozku může být geneticky determinovaný prototyp lidského těla, který nemusí 

korespondovat s realitou (Berlucchi & Aglioti, 1997). 

Pokud bychom se na tělesné schéma podívali z trochu jiného pohledu, a to podle 

kineziologie dle profesora Vojty, pojem vysvětlíme zcela odlišně. Tělesné schéma je základem 

pro naše budoucí motorické možnosti a schopnosti nejen ve smyslu kvality lokomoce, ale také 

například výkonnosti ve sportu. Kvalitu určuje především postavením jednotlivých segmentů 

páteře vůči sobě, přičemž jejich celek určuje postavení trupu a na něm závisející postavení 

končetin, ale také kvalitu postury a pohybu (Kováčiková & Beranová, 1998, s. 75). 

Také podle Jeratha et al. (2015) tělesné schéma není stálé a neměnné, ale v mozku existuje 

jeho vrozená struktura, která má svou roli ve formování a mapování informací přicházejících 

z těla. Mechanismus vzniku FP a FB je podle něj kombinací korové reorganizace a formování 

tělesného schématu.  

Hlavní systémy, které přispívají k tvorbě tělesného schématu, jsou: proprioceptivní 

a exteroceptivní systém, vestibulární systém, zrak, činnost pohybového systému a tzv. eferentní 

kopie. Eferentní kopie jsou kopie motorických příkazů vytvářené v mozku při pohybu, jsou 

ukládány v parietální kůře, kde jsou zahrnuty do tělesného schématu a generují očekávané 

senzorické výstupy (McGonigle et al., 2002). Dále jsou vedeny také do premotorického kortexu, 

kde slouží k přípravě rychlých opravných pohybů pro případ, kdy dojde k rozporu mezi 

očekávaným a aktuálním senzorickým výstupem. Poruchy v jakémkoliv z těchto systémů 

podílejícím se na vzniku, udržení a aktualizaci tělesného schématu se mohou projevit jako různé 

vjemové anomálie, mezi které patří mimo mnohé jiné také pocit fantomových končetin, pocity 

zvětšení či zmenšení různých částí těla aj. (Giummarra et al., 2007). 
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Ještě doplňujeme poznatek, že případy „zapomínání“ na ztrátu končetiny a provádění 

automatických vzorů s fantomovou končetinou (například zvedání telefonu, pokus o došlap 

na neexistující dolní končetinu (DK)), tedy „pozůstatky“ po původním tělesném schématu, 

mohou také vyvolávat fantomové bolesti a pocity (Hill, 1999; Ramachandran & Hirstein, 1998). 

 Neuromatrix 

V roce 1989 přispěl k vysvětlení fantomových bolestí svou teorií o „neuromatrix“ Ronald 

Melzack. Ta rozšiřuje ostatní teorie a koncepty tělesného schématu a tvrdí, že sebeuvědomění 

a vnímání těla a sebe sama jsou primárně vytvářeny v mozku prostřednictvím určitých vzorců 

aktivity („neurosignatures“), které mohou být spuštěny nebo modulovány různými vjemy.  

Jedná se primárně o vjemy: 

- somatosenzorické (z receptorů v kůži, viscerálních a dalších somatických receptorů) 

- zrakové a další senzorické vjemy ovlivňující kognitivní interpretaci situací 

- kognitivní a emoční vjemy z dalších částí mozku 

- vnitřní neurální inhibiční procesy mozkových funkcí 

- aktivity systémů regulujících tělesný stres (cytokiny, endokrinní systém, autonomní 

nervový systém, imunitní systém, opioidy) 

Tyto vjemy pak hrají roli ve vytváření tělu vlastního neuromatrix, a to primárně 

v somatosenzorickém, thalamokortikálním a limbickém systému (Melzack, 1999; Giummarra et 

al., 2007). 

Neuromatrix můžeme popsat jako síť neuronů v mozku integrující velké množství vstupů 

z různých systémů a oblastí mozku. Výsledkem toho je určitý výstupní vzorec, který evokuje 

například bolest či jiné významné prožitky. Termín „neurosignature“ se vztahuje ke vzorům 

aktivity generovaným v mozku, které jsou konstantně aktualizovány na základě našeho 

sebeuvědomění a uvědomění těla. Nedostatek vjemů vstupujících do neuromatrix, například 

z amputované končetiny, způsobí abnormální „neurosignature“, což hraje roli právě při vzniku 

FB (Subedi & Grossberg, 2011b). Amputace a ztráta aferentních vstupů do CNS, která následuje, 

je spojena se spontánními „výbuchy“ – razantním zvýšením mozkové aktivity. Ty způsobí 

výstupy podobné aktivitě asociované s bolestí, a tudíž vedou k vnímání fantomových bolestí 

(Melzack, 1999). Tyto „výbuchy“ mohou být vnímány např. jako pálivá bolest, i když ta má 

podle některých výzkumů vaskulární etiologii (např. redukce průtoku krve pahýlem).  
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Nepřetržitý senzorický vstup do CNS na základě stimulace a funkční sensitivita zbylé části 

končetiny a pahýlu může však způsobit „normální“, nebolestivou reprezentaci amputované 

končetiny v tělesném schématu. Například nepřetržitý trénink diskriminačního čití, rozlišování 

frekvence a místa stimulace, využívání myoelektrické protézy, vibrací či TENS stimulace mají 

tento efekt a proto se využívají k terapii FB (Giummarra et al., 2007). 

Teorie neuromatrix poskytuje hodnotný pohled na vysvětlení fantomového fenoménu 

a fantomových bolestí, který je na rozdíl od bolesti vyvolané lézí struktur vyvolán 

supraspinálními (emoční a kognitivní), periferními a dalšími (změny tlaku) faktory, ale 

především ektopickou aktivitou na centrální i periferní úrovni nervového systému. Nevýhodou 

této teorie je obtížná možnost empirického testování. Naopak výhodou je, že bere v úvahu 

širokou škálu různých aspektů fantomových fenoménů, avšak podle některých autorů je kvůli 

tomu až příliš obsáhlá a všeobecná (Giummarra et al., 2007). 

1.2.3 Periferní mechanismy 

Mezi periferní mechanismy jsou zařazovány kromě změn nervové tkáně v oblasti pahýlu 

(vznik neuromu, hyperexcitabilita nervových vláken atd.) také změny ostatních tkání v oblasti 

pahýlu.  

Lejčko (2001) řadí mezi periferní mechanismy: 

o Nervovou hyperexcitabilitu a spontánní chaotickou aktivitu aferentních vláken 

(firing) 

o Neuromy a jiné mechanické iritační faktory v oblasti amputačního pahýlu 

o Ischemie a svalové spasmy amputačního pahýlu 

o Dysfunkce sympatiku 

V současných studiích bývá zmiňována pouze určitá hyperaktivita neuromu a pahýlu 

(Tilak et al., 2015; Subedi & Grossberg, 2011). 

 Pahýlová bolest 

Obecně můžeme říct, že pahýlová bolest (PB) je způsobená pooperačními změnami tkání 

v oblasti pahýlu. Řadíme k nim bolest pooperační, bolest při hojení či bolesti způsobené 

protézou. Jejich příčinou mohou být porušené měkké tkáně v oblasti jizvy, bolesti svalové 

(svalové spasmy, triggerpointy), bolesti způsobené neuromem, ischemizace pahýlu či 
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patologické komplikace (dekubity, otlaky) (Smutný, 2009; Davis, 1993). Většina těchto pochodů 

způsobí bolest nociceptivní, ale mluvíme-li o neuromu, který vzniká poškozením tkáně nervové 

– axonu periferního nervu, narážíme na potřebu zařadit sem i bolesti neuropatické periferní. 

Tedy jak říká Lejčko (2001), FB má smíšený charakter se složkou nociceptivní a neuropatickou. 

Neuropatickou bolest jsme již definovali výše, bolest nociceptivní vzniká na základě podráždění 

neporušených periferních nervových zakončení, tzv. nociceptorů, podněty mechanickými, 

termickými či chemickými. Nejčastěji je způsobena zánětem či poraněním tkání. Velmi dobře 

reaguje na léčbu analgetiky (Novotná & Ehler, 2006).  

 Souvislosti fantomové a pahýlové bolesti 

Vliv pahýlové bolesti na FB je velmi často spekulovaným tématem, přičemž jistá korelace 

mezi FB a PB byla prokázána. Autoři mají na toto téma různé názory, například Schley et al. 

(2008) tvrdí, že je jasně vyšší pravděpodobnost vzniku FB u pacientů s pahýlovou bolestí. To 

potvrzují studie z let 2009-2010, kde byl pozorován nezanedbatelný vliv lokální anestezie pahýlu 

na možnost vyvolání FB. Dále byly provedeny studie porovnávající vliv použití epidurální 

anestezie či periferních nervových blokád při amputaci dolní končetiny místo použití celkové 

anestezie na FB a FP (Pirowska et al., 2014). U pacientů, kteří podstoupili právě periferní 

nervový blok či epidurální anestezii, tedy formy anestezie konkrétněji zaměřené na daný 

segment a následně způsobující znecitlivění pahýlu, došlo ke snížení FB hlavně v prvním týdnu 

po operaci. Avšak na FB v pozdější době (po 14-16 měsících) již neměl druh anestezie žádný 

efekt (Sahin et al., 2011).  

 Neuromy a neuropatická složka periferních mechanismů 

Jak už bylo zmíněno výše, fantomovou bolest můžeme zařadit k bolesti neuropatické 

(Hakl, 2013). Periferní neuropatická bolest je definována jako „Bolest, způsobená lézí nebo 

onemocněním periferního nervového systému“ (International Association for the Study of Pain, 

2011). Jedná se o častý syndrom chronické bolesti spojovaný s velkou škálou etiologií. 

Rozeznáváme dvě skupiny etiologií:  

- nervové poškození jako výsledek systémových procesů (nemoci, toxiny,…), většinou 

s klasickou „rukavicovou či ponožkovou“ distribucí 

- lokální poškození (následky traumatu, operace, lokální invazivní malignity) (Colvin 

& Dougherty, 2015) 
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Na periferii probíhají strukturální i funkční změny periferních nervových vláken. Pochody 

jako blokáda axonálního transportu, remodelace membrán či změna genové exprese vedou 

ke změnám odpovědí receptorů a funkcí kanálů na zničených nervových zakončeních. 

Dalším problém tvoří tzv. sprouting na poškozených axonech. Když je nervové vlákno 

přetnuto či přetrženo, dochází k „pučení“ nových nervových vláken z distálního konce části 

nervu, která zůstala připojena k tělu. Za normální situace, kdy by došlo pouze k přetětí nervu, 

mohla by se tato nová vlákna spojit s periferní částí odtrženého nervu. K tomu ale po amputaci 

dojít nemůže. Nově vyrostlá vlákna zformují složitý komplex na konci nervu, který se nazývá 

amputační neurom. Ten obsahuje, kromě jiného, větší množství sodných kanálů a také projevuje 

změny na molekulární úrovni, právě ty vedou k hyperexcitabilitě neuronů (Nikolajsen, 2012; 

Kalso et al., 2011). Subedi & Grossberg  (2011) uvádějí studie, které prokazují možnost snížení 

bolesti pahýlové, potažmo i fantomové, při užití léků blokujících sodné kanály. To jen potvrzuje 

výše zmíněné. 

Ve studii Jeratha et al. (2015) jsou zmiňována fakta, na která upozornil již Ramachandran 

(Ramachandran & Blakeslee, 1998). Podle nich léčba založená na hypotéze, že FB způsobuje 

právě vzniklý neurom, nebyla úspěšná. Extrémní případy, kdy se přistoupilo k druhé amputaci 

s cílem odstranění neuromu zkrácením pahýlu, ukázaly pouze zvýšení bolesti a u některých 

pacientů vyvolaly pocity další fantomové končetiny. Proto se v současnosti od této hypotézy 

odborníci odklánějí. 

1.2.4 Psychika a psychogenní mechanismy 

Předpoklady, že FB jsou psychogenního původu, v současnosti nejsou podporovány, 

i když stres, úzkost, vyčerpání či deprese fantomové bolesti zhoršují. V průřezových studiích 

bylo zjištěno, že u osob s pasivním a odevzdaným přístupem k bolesti či osob s tendencí 

ke katastrofizaci a přehánění se FB bolesti projevují více a také nezávisle na úzkosti a depresích 

(Subedi & Grossberg, 2011a). I podle Lejčka (2001) hrají určitou roli ve vzniku FB osobnostní 

faktory. Vyšší pravděpodobnost výskytu přisuzuje povahově rigidním jedincům a osobám 

s nátlakovým způsobem jednání. Dále tvrdí, že FB může být následkem bolestivé interpretace 

nebolestivých fantomových pocitů. 

Z pohledu behaviorální psychologie jsou FB charakterizovány jako manifestace mentálně 

– emočních problémů nebo některé ze základních osobnostních struktur. Bylo zjištěno, 

že například pacienti s dlouhotrvajícími FB měly vysoké skóre při měření „kompulzivní 

samostatnosti“ a „rigidity“ Tato teorie však nebyla všeobecně akceptována, i když jí někteří 
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autoři kolem roku 1980 uznávali i přes nedostatek empirických důkazů, které by ji potvrzovali. 

Novější výzkumy (od roku 1990 až do současnosti) již tvrdí, že psychologické faktory kauzální 

roli ve vzniku FB nehrají a začíná být jasné, že FB jsou pouze exacerbovány při přítomnosti 

některých psychologických faktorů jako deprese, úzkost, nespavost či vyčerpání (Niraj & Niraj, 

2014). 

Ztráta končetiny, ať už z jakéhokoliv důvodu, je důležitým zásahem s významnými 

důsledky na psychické zdraví jedince. Proto není překvapením, že až 60% pacientů s amputací je 

uzavřeno s diagnózou klinické deprese. Dalším faktem je, že pacienti s depresivními symptomy 

hodnotí svou bolest častěji jako více těžkou, než pacienti, kteří depresemi netrpí (Ephraim et al., 

2005; Niraj & Niraj, 2014). 

Také kognitivní faktory hrají roli v modulaci FB. Pacienti s nedostatečnou schopností 

zvládat situace a se strachem z bolesti jsou více náchylnější k FB než ti, kteří bolest obecně 

zvládají lépe (Hill et al., 1995). Psychologický stav před amputací má určitě také svůj vliv 

na vznik FB. Ti, kteří nebyli v době před operací v duševní pohodě a neměli dostatečnou 

podporu, popisují obecně intenzivnější FB (Gallagher et al., 2001). 

1.3 PROBLEMATIKA AMPUTACÍ 

Amputace jsou jedním z nejstarších chirurgických výkonů, první zmínky 

o tomto často život zachraňujícím operačním zákroku se vztahují již k roku 5000 př. n. l. 

K největšímu pokroku v této oblasti docházelo většinou v období velkých válek a tento pokrok 

souvisel vždy také s rozvojem cévní chirurgie, anestezie či antibiotické léčby (Sosna, 2001, 157). 

1.3.1 Nejčastější indikace k amputacím 

 Traumatická poranění s nemožností rekonstrukce tkáňových struktur či zkomplikovaná 

těžkou infekcí, gangrenózním zánětem aj..  

 Diabetická angiopatie, tedy postižení cév spojené s chorobou Diabetes mellitus, které 

velmi často vyústí v tzv. syndrom diabetické nohy. Angiopatie, neuropatie, ischemie 

a následná ulcerace, gangréna a nekróza tkání a velmi často i infekce, které tento 

syndrom provázejí, mohou být důvodem k amputacím (Sosna, 2001, 157). 

 Amputace se také provádí jako radikální řešení u maligních tumorů, které nejsou 

řešitelné resekcí tkáně, jsou velmi agresivní nebo recidivují. Může se také jednat 

o paliativní zákrok u generalizovaných tumorů způsobujících veliké bolesti či 

patologické fraktury. U benigních tumorů se amputace využívá velmi výjimečně, 
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například z důvodu nevhodné lokalizace nádoru (Kolář, 2009, 616-617; Sosna, 2001, 

157). 

 U rozsáhlých infekcí, které jsou nezvládnutelné jinou terapií, je často amputace nutným 

řešením. Nejčastěji jsou infekční onemocnění komplikací poranění, operací či některých 

chorob. 

 Vrozené vady jsou výjimečně indikovány k amputačnímu řešení, jedná se například 

o dysfunkční malformace, které není možné vybavit protézou ani jinak ortopedicky 

ošetřit a pacienta zásadně omezují v jeho životě (Sosna, 2001, 157). 

1.3.2 Typy amputací 

Amputace se kategorizují podle výše provedení zákroku, to znamená místa, kde došlo 

k oddělení části těla. Zde uvádíme pouze přehled jednotlivých typů. Rozlišujeme zákroky, 

u kterých dochází k přerušení končetiny v průběhu kostí a tzv. exartikulace, při kterých dojde 

k rozdělení končetiny v kloubu. Exartikulace se využívají například u dětí, kde se předpokládá 

další růst kostí, nebo u některých malignit. Nejčastěji se provádějí amputace končetin, zcela 

ojedinělé jsou rozsáhlejší zákroky jako translumbální hemikorporektomie, tedy amputace 

poloviny těla. 

Amputace na horní končetině: 

 interskapulothorakální (nad ramenním kloubem) 

 transhumerální (velmi krátká, krátká, standartní) 

 amputace s předloketním pahýlem (velmi krátká, krátká, střední, dlouhá) 

 v oblasti ruky 

 exartikulace: v ramenním kloubu, v loketním kloubu, v zápěstí, v kloubech ruky 

Amputace na dolní končetině:  

 hemipelvectomie 

 transfemorální (velmi krátká, krátká, střední, dlouhá) 

 transtibiální (velmi krátká, krátká, střední) 

 v oblasti nohy 

 exartikulace: v kyčelním kloubu, v kolenním kloubu, v hlezenním kloubu, v kloubech 

nohy (Kolář, 2009, 616-617; Sosna, 2001, 159) 
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U amputací na DK někdy dochází k vytvoření tzv. nášlapného pahýlu, aby bylo 

pacientům umožněno lepší mobility s využitím postižené končetiny. Příkladem může být operace 

dle Pirogova, kde dojde k resekci všech kostí nohy kromě dorsálních ¾ kosti patní. Ta je 

i s úponem Achillovy šlachy rotována k distálnímu konci tibie a fixována. Tím je vytvořen 

nášlapný pahýl (Sosna, 2001, 159). 

1.3.3 Komplikace  

Tato podkapitola velmi stručně shrnuje komplikace, které mohou po amputačním zákroku 

nastat. Důležité je zajistit správný průběh operace - pracovat v tzv. bezkreví (pokud se nejedná 

o výkon z cévní indikace), správně ošetřit kůži, svaly, kosti, cévy a nervy, abychom předešli 

možným komplikacím a zlepšili průběh rekonvalescence a následnou rehabilitaci. Potřebná je 

následná drenáž operační rány, aby vzniklý hematom nemohl zhoršovat pacientovy bolesti. 

Komplikace, které mohou nastat, můžeme rozdělit na lokální a celkové: 

 lokální: infekce, hematom, dehiscence v ráně, edém, kontraktury, bolesti, fraktury 

 celkové: morbidita a mortalita (není časté, spíše v dřívějších dobách – válečná poranění 

atd.), psychologické komplikace (Sosna, 2001, 157-158) 

1.4 LÉČBA FANTOMOVÝCH BOLESTÍ 

V této kapitole shrnujeme všechny dosud známé a používané medicínské postupy v terapii 

FB. Rozdělujeme je do dvou kategorií – farmakologické a nefarmakologické přístupy, přičemž 

uvádíme ještě rozdělení na léčbu invazivní a neinvazivní, kam patří také fyzioterapie. Vzhledem 

k faktu, že přesná patofyziologická příčina a mechanismus FB ještě stále není zcela objasněn, je 

problematické určit přesnou a především efektivní léčebnou strategii. Část dosud využívaných 

postupů má proto velmi nízkou úspěšnost. Významným faktorem, který může ovlivnit vznik 

a podobu FB, je jejich prevence (Lejčko, 2001). 

1.4.1 Prevence 

Prevence FB může probíhat již v době před amputací, například jako psychoterapie, která 

pacienta připraví na výraznou změnu stavu, nebo léčba diabetické polyneuropatie či ischemické 

bolesti. Po amputaci se jedná o prevenci komplikací, péči o pahýl (bandážování, péče o jizvu), 

polohování a protahování, techniky myoskeletální medicíny, fyzikální terapii atd.(Lejčko, 2001). 
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1.4.2 Farmakologická léčba 

Farmakologická léčba hraje podstatnou roli ve snahách o ovlivnění FB. Bohužel se 

lékařům s její pomocí nedaří dosáhnout dobrých výsledků u všech pacientů. Využívá se široká 

škála léků a efektivita jejich působení bývá velice individuální. Jde o terapii s pouze přínosným 

efektem (Lejčko, 2001). 

  Preventivní analgezie a anestezie 

Předpokládá se, že využití analgezie a anestezie během předoperačního období může 

ovlivnit vznik škodlivých stimulů z tkání a centrální senzitizace, které by později způsobily 

zesílení a změny nervových signálů z oblasti amputace. Ovšem výsledky studií, které se 

zabývaly tímto problémem, nejsou jednotné. Pozitivně vycházejí studie z poslední doby, které 

ukazují menší intenzitu FB v prvních šesti měsících po amputaci, pokud bylo využito epidurální 

analgezie již 48 hodin před zákrokem a 48 hodin po něm. Signifikantní výsledky ukázaly studie, 

které využívaly prodlouženou perineurální anestezii ropivakainem po amputaci na dolní 

končetině (Karanikolas et al., 2011; Subedi & Grossberg, 2011a). Dalším prováděným zákrokem 

je neurální blok. Jde o nedestruktivní zákrok, který se provádí podle místa bolesti, například 

pro dolní končetinu v oblasti bederního sympatiku (Lejčko, 2001; Subedi & Grossberg, 2011a; 

Knotkova et al., 2012) . 

 Nesteroidní antiflogistika a paracetamol 

V průřezových studiích bylo zjištěno, že nejčastějšími léky využívanými v terapii FB jsou 

právě nesteroidní antiflogistika (NSAID) a paracetamol (acetaminophen). NSAID fungují 

na principu inhibice syntézy prostaglandinu a mají více oblastí působení, kromě protizánětlivého 

účinku snižují nocicepci na periferní i centrální úrovni. Mechanismus účinku paracetamolu není 

zcela jasný, ovlivňuje dráhy serotoninu a další procesy v CNS (Subedi & Grossberg, 2011a; 

Knotkova et al., 2012). 

 Opioidy 

Opioidy se hojně využívají v léčbě neuropatické bolesti, váží se na periferní i centrální 

opioidní receptory a vytvářejí analgezii bez ovlivnění ostatního čití (např. propriocepce) či 

vědomí. Zřejmě také redukují kortikální reorganizaci a tím narušují jeden z hlavních 

mechanismů vzniku FB. Často se využívají v kombinaci s antidepresivy či antikonvulzivy. 

V léčbě FB se nejčastěji setkáváme s Tramadolem (Subedi & Grossberg, 2011a). 
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 Antidepresiva 

Antidepresiva (AD) se v léčbě neuropatické bolesti využívají od 80. let 20. století.  

Nejčastěji jde o tricyklická antidepresiva, tzv. antidepresiva první generace. Bohužel mají 

vedlejší účinky jako je sedace, poruchy nervového přenosu a jiné. Jako vhodné by se nabízely 

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, které se využívají také v léčbě fibromyalgie, 

ale zkušenosti s jejich využitím u FB je zatím malá. AD jsou indikována především v případech, 

kdy má FB charakter kontinuální dysestezie či pokud jde o paroxysmy vystřelujících bolestí, 

mohou být přínosná i jako prostředek pro preventivní analgezii (Lejčko, 2001; Knotkova et al., 

2012). 

 Antikonvulziva 

Mezi nejčastěji využívaná antikonvulziva patří Gabapentin a Karbamazepin schopný 

redukovat FB s bodavým a řezavým charakterem (Subedi & Grossberg, 2011). 

 Ostatní 

Mezi další používané látky patří antagonisté NMDA (N-methyl-D-aspartát) receptorů, 

kalcitonin, blokátory kalciových, sodných nebo draselných kanálů či některé beta-blokátory 

(Subedi & Grossberg, 2011a; Knotkova et al., 2012). 

1.4.3 Nefarmakologická léčba 

Do této kategorie spadají metody invazivní, kam zařazujeme chirurgické 

a neurochirurgické intervence, ale také techniky neuromodulační. Dále zde rozebíráme 

neinvazivní přístupy, a to psychoterapeutické, fyzioterapeutické i lékařské. 

 Invazivní terapie 

Chirurgická léčba 

V rámci chirurgické léčby mluvíme především o dvou typech zákroků, buďto jde o úpravu 

konkrétní patologie pahýlu, nebo o neuroablativní techniky. K chirurgické intervenci 

přistupujeme až v krajních případech, kdy ostatní možnosti selhaly. V dnešní době se už těchto 

technik téměř nevyužívá, protože výsledný efekt této léčby nebývá pozitivní a dochází k návratu 

bolestí (ústní sdělení Doc. Jan Kálal, FN Motol, listopad 2015). Proto uvádíme pouze jejich 

stručný přehled. 
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Mezi neuroablativní techniky patří: 

 DREZ (Dorsal root entry zone) lessions  

 Odstranění neuromu, neurektomie 

 Rizotomie 

 Sympatektomie 

 Chordotomie 

Většina těchto procedur vedla k nenávratným změnám nervové tkáně a její funkce. 

Objevovalo se mnoho komplikací a následkem zákroku byla vracející se bolest a různé 

nepředvídatelné změny nastupující po několika měsících. V současnosti je k tomuto řešení 

indikováno jen velmi malé množství diagnóz, většinou jde o pacienty s neustávající a vracející se 

bolestí a krátkou předpokládanou délkou života. 

Invazivní neuromodulační techniky 

Stejně jako chirurgická řešení jsou invazivní neuromodulace až jednou z posledních 

možností volby v léčbě FB. Jsou však více založené na mechanismech vzniku FB, protože jsou 

specifičtěji zaměřené na maladaptivní neuroplastické změny v CNS. 

Hluboká mozková stimulace (DBS) je elektrická stimulace prováděná pomoci tenkého 

implantátu v subkortikálních oblastech jako jsou thalamus nebo bazální ganglia. Poprvé byla 

použita v padesátých letech 20. století v léčbě pacientů s chronickou bolestí. Na základě 

posledních výzkumů lze označit DBS za kontroverzní metodu. Stejně jako po chirurgických 

intervencích, i zde najdeme pacienty se snížením intenzity FB a zlepšením kvality života 

po aplikaci DBS, ovšem nemalé procento pacientů po aplikaci neprokázalo žádnou změnu, nebo 

se jejich stav naopak zhoršil (Knotkova et al., 2012). 

Stimulace motorické kůry (MCS) probíhá konkrétně v oblasti gyrus precentralis 

elektrodami vloženými epidurálně. Kromě pacientů s FB se využívá u bolestivých stavů po cévní 

mozkové příhodě nebo u trigeminálních neuralgií. Tento druh neuromodulace přinesl podle 

studií příznivé výsledky až u 53 % pacientů s FB. Stimulace probíhá pomocí zevního stimulátoru 

nebo implantovaného stimulátoru do podkoží v infraklavikulární oblasti (Knotkova et al., 2012; 

Masopust & Rokyta, 2007). 

Míšní stimulace (SCS) se provádí pomocí elektrod umístěných do epidurálního prostoru 

míchy v oblasti, u které se předpokládá, že je zdrojem bolesti. Klinické výsledky u pacientů s FB 
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se velmi různí, ovšem objevily se studie prokazující, že po 2 letech po SCS udávalo více 

než 50% pacientů pozitivní efekt této terapie a po 5 letech 39% pacientů (Knotkova et al., 2012; 

Masopust & Rokyta, 2007). 

Ač mají tyto invazivní neuromodulační techniky někdy slibné výsledky, jsou stejně jako 

ostatní invazivní zákroky určeny až pro pacienty, u kterých nebyla žádná z neinvazivních metod 

efektivní (Knotkova et al., 2012; Masopust & Rokyta, 2007). 

 Neinvazivní terapie 

Konzervativní léčba fantomových bolestí po amputacích představuje širokou škálu metod 

a prolíná se mezi různými obory. Zařadit sem můžeme fyzioterapii, které však v této práci 

ponecháváme samostatnou kapitolu, dále psychoterapii, neurostimulace, metody využívající 

vizuálního feedbacku, protézování a mnohé další (Lejčko, 2001; Knotkova et al., 2012). 

Psychoterapie 

I když odborníci tvrdí, že psychologické faktory nehrají klíčovou roli při vzniku FB, 

zařazení psychoterapeutické péče je vhodné. Tyto faktory totiž mohou ovlivnit intenzitu bolestí 

a jejich vnímání a také celkové zlepšení či zhoršování stavu pacientů. Psychologická péče 

před amputací i po ní by neměla být opomíjena, protože někteří pacienti trpící silnými FB se 

mohou uchylovat k suicidálnímu jednání. Naštěstí se edukační programy a terapie zaměřené 

na stres a úzkosti před amputací stávají běžnou praxí. Mezi nejběžnější psychologické metody 

v léčbě FB patří kognitivně-behaviorální terapie a hypnoterapie. V rámci zvládání stresových 

situací lze využít metod autogenního tréninku či progresivní relaxace. Některé práce jako 

psychoterapeutickou metodu uvádějí i práci s biofeedbackem, vizuální imagnací, mirror terapii 

nebo metodu EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (Niraj & Niraj, 2014; 

Šimlová, 2014; Subedi & Grossberg, 2011). 

Transkraniální magnetická stimulace (TMS)  

Jedná se o neuromodulační metodu, která pomocí elektromagnetických cívek umístěných 

nad hlavou pacienta indukuje elektrické proudové impulzy uvnitř tkáně mozku a tím moduluje 

její aktivitu. Může se jednat o stacionární (jedno pulsovou) nebo několika pulsovou, tzv. 

repetitivní TMS (rTMS). TMS se významně podílí na změnách vnímání bolesti. Podle 

posledních studií jsme pomocí této metody schopni navodit změny na úrovni buněk CNS 

a modulovat úroveň excitability neuronů v mozkové kůře. Využívá se magnetické pole 

o intenzitě 1-2 Tesla v časovém intervalu 100-200 µs, které indukuje elektrické pole 
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na membránách neuronů a tím mění jejich elektro-chemický transmembránový potenciál. 

Ukázalo se, že TMS ovlivní neuronální aktivitu v blízkých i vzdálených korových 

a podkorových centrech a pravděpodobně dokáže reorganizovat bolestí poškozený homunkulus. 

Indikace této metody jsou chronické bolestivé stavy, tedy kromě fantomové bolesti také 

neuralgie trigeminu, spinální stenózy aj., dále neuropsychiatrická onemocnění (depresivní 

porucha, manické epizody bipolární poruchy, panická porucha, schizofrenie, posttraumatická 

stresová porucha) i neurologické diagnózy (Parkinsonova choroba, dystonie aj.) (Fricová et al., 

2014). Konkrétně u pacientů s FB byly používány jak stacionární tak repetitivní TMS, ale studie 

využívající rTMS jsou neověřené a nejde o placebem kontrolované klinické studie, tudíž se 

o jejich výsledky zatím nemůžeme plně opírat (Knotkova et al., 2012). 

 Fyzioterapeutické techniky  

V této kapitole budou rozebrány techniky fyzioterapie, které mohou sloužit primárně jako 

prevence vzniku fantomových bolestí a jako podpůrná terapie, při jejich výskytu. Jak bylo již 

zmíněno výše, dobrý stav amputačního pahýlu bez zdrojů nocicepce (svalové spazmy, 

triggerpointy, kloubní blokády, poruchy prokrvení či lymfatické drenáže aj.) je jedním 

z předpokladů menší intenzity FB. Za cíle těchto technik lze považovat dobré prokrvení 

amputačního pahýlu, minimalizace bolesti, udržení rozsahu pohybů a funkčnosti končetiny. 

Bandážování 

Bandážování je součástí péče o pahýl a jeho významem je především získání správného 

tvaru pahýlu, redukce otoku a adaptace tkání na tah a tlak. V běžné praxi patří mezi úkoly 

ošetřujícího personálu. Pomocí dostatečně širokého obinadla dochází k tvarování pahýlu 

do správného tvaru a zmírnění otoku. Pozor musíme dávat na míru utažení obinadla a také 

na způsob ovázání, abychom nezhoršili krevní cirkulaci, zejména v povrchovém žilním systému, 

přílišným utažením a vázáním obvazu cirkulárně kolem pahýlu. Bandážování je důležité také 

z hlediska urychlení aplikace protézy (Kolář et al., 2009; Sýsová, 2008; Pospíšil, 2010). 

Péče o jizvu 

Jizvy procházejí všemi vrstvami měkkých tkání a měly by být posunlivé a protažlivé. 

Dojde-li v oblasti jizvy ke vniku adhezí a poruše měkkých tkání, vzniká tzv. aktivní jizva, která 

může být zdrojem nocicepce a funkčních poruch pohybového systému. Proto provádíme 

v oblasti pooperační jizvy manuální techniky jako protažení tkání v řase a tlakovou masáž, 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

34 

přičemž pracujeme na uvolnění patologické bariéry. Využít lze některé metody fyzikální terapie, 

zejména termoterapie (např. horká role)(Lewit, 2003,162,217; Kolář et al., 2009,249 -250). 

Ošetření měkkých tkání, terapie triggerpointů, mobilizace kloubů 

Důležité je pečovat nejen o měkké tkáně v oblastech jizvy, ale také o dobrý stav tkání 

v oblasti celého pahýlu, jejich vzájemnou pohyblivost a protažlivost. Pracovat lze s bariérou, 

ať už v oblasti kůže, podkoží či hlubokých fascií. Tkáně lze uvolňovat i pomocí masáže. Dále se 

zabýváme tkání svalovou, kde nacházíme reflexní změny - spasmy nebo spoušťové body 

(triggerpoint). Triggerpointy ovlivníme například prací v bariéře tkáně, působením tlakem či 

postizometrickou relaxací. Ruku v ruce s reflexními změnami měkkých tkání jdou změny 

kloubní pohyblivosti, tzv. kloubní blokády, které uvolňujeme mobilizacemi a manipulacemi. 

Všechny tyto patologické jevy mohou být jak reakcí na patologické procesy a bolest, tak 

samotným zdrojem nocicepce, a proto je třeba nezapomínat na jejich ovlivnění (Lewit, 2003, 

162, 217-218; Kolář et al., 2009, 58-59). Běžně tyto reflexní změny vznikají například 

na základě přetížení, traumatu či viscerálního dráždění, tedy jako reakce na nocicepci, a ta 

samozřejmě provází i stav po amputaci (Lewit, 2003, 29-34).  

Exteroceptivní stimulace 

V rehabilitaci je třeba zaměřit se na kožní citlivost v oblasti pahýlu a lepší vnímání částí 

těla. Můžeme zde využít například metody exteroceptivní stimulace, která kromě zlepšení 

aferentace z dané oblasti přinese benefit ve zvýšeném prokrvení a regeneraci. Využíváme 

především proceduru kartáčování, ale lze zvolit i jiné stimulační pomůcky (míčky, „masážní 

ježci“ aj.) (Kolář et al., 2009, 535; Šimlová, 2014). 

Polohování 

Polohování nesmí být opomíjeno, protože je významnou prevencí vzniku kontraktur, které 

mohou být bolestivé a později komplikovat konstrukci a využití protéz i jiných rehabilitačních 

pomůcek. Využíváme podkládání a zátěže závažím (vak s pískem aj.), abychom předešli 

flekčním kontrakturám (Kolář et al., 2009, 535). 

Léčebná tělesná výchova (LTV) 

LTV by měla být samozřejmostí v rehabilitaci po amputaci všech pacientů, korigujeme 

pomocí ní špatné pohybové vzorce a stereotypy a tím i svalové dysbalance, které bývají dalším 

zdrojem bolestí pohybové soustavy. Pomocí LTV udržíme rozsah pohybů v kloubech, posílíme 

oslabené svaly a uvolníme svaly přetížené. Zvolit lze nejrůznější formy cvičení. Pomocí 
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pasivních a aktivních pohybů pahýlu stimulujeme zachované svalové skupiny, využíváme také 

cvičení v představě (Lewit, 2003, 165-166; Kolář et al., 2009, 535). 

Fyzikální terapie  

Fyzikální terapie se uplatní ve všech oblastech, které se snažíme fyzioterapií ovlivnit. 

Prokrvení pahýlu změníme střídavou aplikací teplé a chladné vody (hydroterapie), přičemž 

končíme proudem chladné vody z důvodu zvýšeného prokrvení díky vazodilataci cév. Na oblast 

jizvy je vhodné aplikovat laser pro lepší hojení. Pozitivní termoterapie v mnoha formách je 

vhodná na ovlivnění reflexních změn tkání (viz výše) a z elektroterapie volíme proudy 

s analgetickým efektem, především se jedná o transkutánní elektroneurostimulaci, o jejímž 

využití se budeme zmiňovat ve speciální části v samostatné kapitole (ústní sdělení Mgr. Júlia 

Demeková, FN Motol, 2015). 

 Protézování 

U pacientů po amputaci se často mluví o tzv. ztělesnění se s protézou.  Pacienti to popisují 

jako včlenění pomůcky do obrazu svého těla a někdy si ji dokonce pletou se svou fantomovou 

končetinou. To může vznikat díky přetrvávajícímu zobrazení dříve existující amputované 

končetiny v původním tělesném schématu. Při protézování dojde k „vyplnění“ tohoto prostoru 

v neurální síti opakovaným nošením pomůcky, kdy dojde k nahrazení obrazu scházející 

končetiny ve schématu. Tento názor podporuje studie, která zjistila, že ti z pacientů po amputaci 

horní končetiny, kteří používají myoelektrickou protézu, nevykazují kortikální reorganizaci nebo 

FB oproti těm s normální protézou či bez ní. Pacienti, kteří protézu nosí, si uchovávají jinou 

reprezentaci amputované končetiny v CNS a také u nich nedochází k pocitu zkrácení nebo 

změně tvaru fantomové končetiny během šesti let po amputaci (Pirowska et al., 2014; 

Giummarra et al., 2007). 

Autoři připodobňují ztělesnění protézy k osvojení si nějakého nářadí či pomůcky, se kterou 

velmi často pracujeme tak, že o tom nemusíme přemýšlet a pohyby a úkony vykonáváme 

automaticky. Zjednodušeně se dá říct, že protéza se dokáže včlenit do tělesného schématu a stane 

se součástí uceleného vnitřního modelu těla. To koreluje i s tím, že se pacienti po amputaci jsou 

schopni naučit výborně ovládat funkční protézu téměř tak dobře, jako svou původní končetinu 

a mají pocit kompletního těla. Používání funkční myoelektrické protézy snižuje FB mnohem 

znatelněji než nošení pouze kosmetické protézy.(Pirowska et al., 2014; Giummarra et al., 2007). 
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Tímto osvojením dochází také k jevu, kdy fantomová končetina s funkční protézou splyne, 

což je pacienty popisováno jako „vklouznutí do rukavice“ (Pirowska et al. 2014). Někteří 

dokonce tvrdí, že když je například svědí část fantomové končetiny, stimulace protézy jim od ní 

pomůže. Protéza je nejspíše reprezentovaná v kontralaterální somatosenzorické kůře ve stejné 

oblasti jako fantomová končetina a vizuální feedback z dotyku části protézy je centrálně 

zpracován a chápan, jako když je stimulována fantomová končetina (Giummarra et al., 2007). 

Vztahy mezi FB, nošením protéz a jejich ztělesněním stále nejsou zcela objasněné. Podle  

Casale et al. (2009) denní nošení redukuje FB, ale neovlivní fantomové pocity. Předmětem 

dalšího zkoumání jsou například otázky, zda se liší charakter a obraz v CNS pacientů, kteří mají 

FB a jsou již adaptováni na protézu od pacientů s FB, ale bez protéz. Dále nevíme, jestli je 

odlišná adaptace tělesného schématu na protézu na horní a dolní končetině, i když dle Pirowske 

et al. (2014) jsou výsledky znatelnější na horních končetinách. A nabízí se také otázka, jak je to 

s pacienty s vrozeným chyběním končetin, kteří nemají zkušenosti s osvojením používání 

pomůcek a jejich včleněním do tělesného schématu. Zajímavé by bylo také porovnání vjemů při 

pasivních a aktivních pohybech protézou (Giummarra et al., 2007; Murray & Fox, 2016). 

Dle  Pirowska et al. (2014) mají pacienti, kterým ještě nebyla vytvořena protéza nebo ji 

nenosí, mnohem intenzivnější FB ve větší frekvenci. Frekvence se snižuje přímo úměrně době 

reedukace pohybů s protézou, proto je důležité, aby byla aplikována co nejdříve. Najdeme 

ale i studie, které tvrdí, že nošení protézy nekoreluje se snížením FB a ani nevidí rozdíl mezi 

nošením protézy funkční či kosmetické. To se ale v mnoha jiných výzkumech nepotvrdilo 

(Hunter et al., 2008). 

Nesmíme zapomínat na jednu z nejdůležitějších podmínek správné funkce protézy, tou je 

správná péče o pahýl – vhodné je bandážování rok po amputaci. Nutné je samozřejmě vytvoření 

protézy tak, aby dobře seděla. Nesprávně padnoucí protéza může vést k provokaci FB, pokud se 

FB objeví nebo zvýší, poté co pacient dostane pomůcku, je třeba přemýšlet nad její úpravou 

(Pirowska et al., 2014). 

  Akupunktura 

Mezi další metody využívané v léčbě FB jsou postupy tradiční čínské medicíny, konkrétně 

akupunktura. Jde o metodu osvědčenou v léčbě chronických bolestí různého typu a příčiny. 

Předpokládá se, že evokuje komplexní somatosenzorické stimuly, které modulují kognitivní 

i emoční prožitek bolesti. Podle slov čínské medicíny je FB výsledkem „poruchy v částech 

meridiánů, což vede ke stagnaci krve a poruše „Qi“, to se nakonec projeví jako bolest“. Podle 
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posledních recenzí anglicky psané literatury má akupunktura pozitivní efekt na FB (Hu et al., 

2014). Využít lze kombinace akupunktury skalpu, celého těla i ušního boltce. Další variantou je 

akupunktura v oblasti kontralaterální končetiny, která má velmi dobré výsledky ve snížení FB 

především při použití do jednoho týdne po jejich vzniku. Někteří autoři uvádějí úspěšné snížení 

FB pouze s využitím akupunkturních bodů v oblasti skalpu, ale jedná se jen o kazuistiky a práce 

s nevelkým vzorkem pacientů (Hu et al., 2014; Tseng et al., 2014; Davies, 2013). 
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SPECIÁLNÍ ČÁST 

2 SOUČASNÉ PŘÍSTUPY K LÉČBĚ FANTOMOVÝCH BOLESTÍ 

VE FYZIOTERAPII 

Do této kapitoly řadíme tři v současnosti nejefektivnější nové přístupy, které využívá 

fyzioterapie k léčbě fantomových bolestí. Jedná se o „mirror therapy“, aplikaci TENS proudů 

a využití virtuální reality. 

2.1 „MIRROR THERAPY“ 

„Mirror therapy“ (MT) neboli zrcadlovou terapii, popsal kalifornský neurolog 

V. S. Ramachandran, který zkoumal mimo jiné fantomové bolesti u pacientů po amputacích, 

jejich mechanismy, změny nastávající v CNS a možnost jejich ovlivnění. Kromě pacientů 

po amputacích se MT úspěšně využívá v rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě nebo 

s komplexním regionálním bolestivým syndromem (Ramachandran & Altschuler, 2009). 

Ramachandran zkonstruoval tzv. mirror box, jde o skříňku vytvořenou z lepenkové 

krabice, na jejíž jedné straně je připevněno zrcadlo. Je sestavena tak, aby v ní pacient mohl 

schovat svůj amputační pahýl s fantomovou končetinou a v zrcadle postaveném parasagitálně 

mezi končetinami pozorovat odraz zdravé končetiny na místě končetiny amputované. Pacient tak 

získá klamný dojem, že má obě končetiny nepoškozené. Důležité je nastavení zrcadla tak, 

aby byla pozice obrazu končetiny shodná s pozicí fantoma, tedy aby pociťovaná fantomová 

končetina doslova splynula s obrazem v zrcadle. Terapeutická jednotka se poté skládá 

z provádění různých pohybů končetinami, jde o aktivní pohyby zdravou končetinou a cvičení 

v představě s končetinou fantomovou. I když stále není zcela jasné proč, víme, že pomocí těchto 

pohybů dokážeme nejen rozpohybovat nehybné či „zformovat“ bizarně vypadající fantomové 

končetiny, ale dojde především ke snížení až vymizení fantomových bolestí, a to velmi 

signifikantně (Ramachandran et al., 2009; Chan et al., 2007; Ramachandran & Hirstein, 1998; 

Ramachadran, 2013, 58-61).  

Ve studii z roku 2009 Ramachandran dokázal, že k úspěšnějšímu snížení intenzity bolesti 

lze využít také pozorování obrazu v zrcadle pomocí zmenšující čočky, což navodí pocit menší 

velikosti fantomové končetiny s menší intenzitou bolesti (Ramachandran et al. 2009). Účinnost 

této terapie ověřila Chan ve své studii na vzorku 18 pacientů, kde o 2/3 z nich využila neúčinné 

metody (skrytý obraz v zrcadle a cvičení s vizualizací v představě) a u 1/3 MT dle 
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Ramachandrana. Výsledkem bylo signifikantní snížení FB u skupiny cvičící MT a žádná změna 

či zhoršení u pacientů zbylých dvou skupin (Chan et al., 2007). 

Výhodami terapie je nenáročná terapeutická jednotka, co se týče skladby cvičebních prvků 

i času, a možnost autoterapie v domácím prostředí. Mezi nevýhody můžeme zařadit nutnost 

aktivní spolupráce pacienta, potřebu koncentrace na cvičení a dodržení pravidelnosti (doporučuje 

se terapie dlouhá 10-15 minut 2-3x denně po dobu alespoň 3 týdnů) a také určitá důvěra a přijetí 

terapie. Kontraindikací ke cvičení je provokace bolesti (ústní sdělení Mgr. Stanislav Machač, 

prosinec 2015, Praha). 

Během MT dochází k aktivaci zrcadlových neuronů v premotorické kůře a parietálním 

laloku a také k získání chybějící vizuální zpětné vazby (vznik tzv. „mirror visual feeback“ 

MVF), a tím k vyřešení konfliktu mezi senzorickým vstupem a aktivitou motorického kortexu. 

To je zřejmě důvodem snížení fantomové bolesti, vzniklé právě kvůli této inkongruenci 

(Cattaneo & Rizzolatti, 2009, Ramachandran, 2013, 56-57). Další studie využívající funkční 

magnetickou rezonanci poukazují na výsledek MT, kterým je redukce dysfunkční kortikální 

reorganizace v oblasti S1. Poukazují na důležitost schopnosti při terapii propojit ve svém 

vnímání obraz v zrcadle s fantomovou končetinou (Foell et al., 2014). 

2.1.1 Zrcadlové neurony 

„Mirror neurons“ (MN), v překladu zrcadlové neurony, patří mezi skupinu nervových 

buněk, které byly původně objeveny v premotorické kůře opic. Aktivují se ve dvou případech, 

a to při provádění určitého úkonu, nebo při pozorování, jak danou činnost dělá někdo jiný. Dnes 

je prokázáno, že se tyto neurony nacházejí také v mozku lidském. Umožňují nám vcítit se 

do činností druhých, v mozku podvědomě namodelují observovaný děj a dokáží být dokonce 

„o krok napřed“ a předpokládat následující činnost a snad i myšlenku, což je podstatný rozdíl 

od funkce MN u opic (Ramachandran, 2013, 48-49; Cattaneo & Rizzolatti, 2009). 

 Byla prokázána existence dvou hlavních neuronových sítí v mozku, které souvisejí se 

systémem MN. První z nich se nachází v parietálním laloku, premotorické kůře a kaudální části 

inferiorního gyrus frontalis, jde o tzv. parietofrontální zrcadlový systém, uplatní se v rozpoznání 

volního jednání. Druhý, tzv. limbický zrcadlový systém, najdeme v oblasti insuly a anteriorní 

části mediální frontální kůry a je spojen s vnímáním emocí (Cattaneo a Rizzolatti, 2009). 
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2.2 VIRTUÁLNÍ REALITA 

Terapie pomocí virtuální reality (VR) pracuje na stejném principu jako MT, 

ale v dřívějších dobách nebyla tradičně využívaná z důvodu vyšší technické a finanční 

náročnosti. Dnes se již tato situace změnila, a proto se zvyšuje počet prací, které se touto 

metodou zabývají. Bohužel zatím neproběhly žádné významné klinické studie s velkým počtem 

probandů (Ramachandran & Hirstein, 1998; Ramachandran & Altschuler, 2009). Virtuální 

realita může pokrýt některé nedostatky, které má terapie pomocí zrcadel. MT pracuje 

v omezeném prostoru, takže pacient musí setrvávat v poměrně fixní pozici s hlavou orientovanou 

na zrcadlo a tělem drženým parasagitálně se zrcadlem. Dále není možné ji využít pro pacienty 

s bilaterální amputací, což je nezanedbatelná část spektra nemocných. Naopak mezi nevýhody 

VR patří již výše zmíněná vysoká cena a problematické domácí použití k autoterapii z důvodu 

technického zajištění (Murray et al., 2007; Ramachandran & Altschuler 2009). 

Současné studie využívají například tzv. imerzivní VR, která funguje podobně jako „mirror 

box“, utváří pohyby virtuální končetiny na místě fantomové na základě pohybů zdravé 

končetiny, výhodou je nulové omezení prostoru. Ve virtuálním prostředí se navíc hýbe pouze 

virtuální končetina, takže je iluze intenzivnější a pacientova pozornost není rušena pohyby druhé 

končetiny (Murray et al., 2007).  

Ke snímání končetin dochází pomocí umístění sensorů na klouby končetin či využití 

elektromyografického snímání. Ve druhém případě elektrické signály ze svalů snímá počítač 

a podle nich dochází k pohybům virtuální končetiny na obrazovce, stejně jako kdyby pacient 

pohyboval myoelektrickou protézou. Pacient v rámci terapie provádí různé úkoly, například se 

dotýká určených bodů, odpaluje či kope do virtuálního míče, následuje pohyby virtuální 

končetiny aktivním amputačním pahýlem, hraje hry aj. (Murray et al., 2007; Brånemark 

et  al., 2014). 

Většina pacientů udává po této terapii snížení FB, ať už se jedná o efekt krátkodobý během 

jedné terapeutické jednotky, či následný dlouhodobý efekt po několika týdnech cvičení. K debatě 

se nabízí otázka, zda nemůže roli ve snížení bolesti hrát i nutnost velkého soustředění 

na prováděné úkoly, která uvede bolest mimo pozornost pacienta (Murray et al., 2007; 

Brånemark et al., 2014). Neúspěšné terapie se objevily pouze u některých pacientů 

s paralyzovaným fantomem či s vystřelující bolestí po amputaci na DK (Perry et al., 2014). 
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Obrázek č. 3: Snímání elekromyografického signálu a aktivní pohybování virtuální 

končetinou (http://www.igvnews.com/virtual-arm-eases-phantom-limb-pain/6911032/) 

2.3 TRANSKUTÁNNÍ ELEKTRONEUROSTIMULACE (TENS) 

2.3.1 Obecně o TENS 

Transkutánní elektroneurostimulace patří mezi elektroterapeutické procedury, konkrétně 

jde o nízkofrekvenční kontaktní elektroterapii. Jedná se o periferní neuromodulační techniku, 

která se využívá především k léčbě akutních i chronických bolestivých stavů. Má několik 

základních forem, které se liší frekvencí, intenzitou i dobou trvání impulzů, přičemž délka 

impulzu je vždy menší než 1ms a jde o impulzy se strmým nástupem. Z hlediska prevence 

poškození pacienta poleptáním při využití monofázického proudu dnes již většina přístrojů 

generuje asymetricky bifázické impulzy, které mají v jedné polaritě tvar hrotu o vysoké intenzitě 

a v druhé exponenciální průběh s nižší intenzitou a delší dobou trvání. Pro depolarizaci se 

využívá malá diferentní elektroda (katoda) a eliminace elektrolytických jevů na kůži se koná 

pomocí kladné exponenciální půlvlny. Čím větší je délka impulzu, tím vyšší je subjektivní 

nepříjemnost pro pacienta, ale s extrémně krátkými impulzy nelze vyvolat požadovanou 

intenzitu. Proto dodržujeme dostatečnou dobu celkové aplikace, abychom i pomocí kratších 

impulzů dosáhli požadovaný účinek terapie. 
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Mechanismus účinku si vysvětlujeme endogenní modulací nocicepce, jde o kontrolu 

vstupní informace podle Melzackovy vrátkové teorie. Při aktivaci periferních receptorů dojde 

k uvolnění endogenních analgetických substancí (serotonin, endogenní opioidy, kyselina 

gamaaminomáselná, katecholaminy), které zabrání přenosu nociceptivního vzruchu do CNS 

a tedy vzniku bolesti. TENS dráždí periferní aferentní nervová vlákna elektrickým proudem 

prostřednictvím kožních elektrod a tím se snaží zamezit vzniku nocicepce. Při pokusech 

na zvířatech bylo prokázáno, že stimulace mechanoreceptorů aktivuje segmentální modulační 

úroveň a stimulace nociceptorů aktivuje mechanismy suprasegmentální. V klinické praxi se 

ke stimulaci mechanoreceptorů využívá frekvence 100-150Hz a pro stimulaci nociceptorů 

frekvence 2-10Hz. Další parametry se pohybují v těchto rozmezích: intenzita do 50mA, délka 

impuzů 10-750μm s tvarem asymetrickým či symetrických bifázickým a dobou trvání většinou 

20-45 minut. Aplikace elektrod může být v bolestivé oblasti, v průběhu dermatomu či 

periferního nervu.  

Rozeznáváme tyto základní typy TENS: 

- kontinuální  

- randomizovaná – TENS random 

- skupinová – TENS burst 

- konvenční  

- undulující – TENS surge 

- neuromuskulární elektrostimulace 

- „acupuncture like“ TENS 

- „low frequency“ TENS 

- mikroelektrostimulace – mikroampérová TENS 

- vysokovoltážní terapie 

(Neradilek, 1998; Poděbradský, Poděbradská, 2009, 86-90) 

2.3.2 TENS a fantomové bolesti 

Pozitivní účinek TENS v léčbě fantomových bolestí potvrdilo mnoho studií. Využívá se 

aplikace elektrod na ipsilaterální (na pahýl) či kontralaterální končetinu, ale bylo prokázáno, 

že kontralaterální aplikace má nejlepší efekt. Katz a Melzack ve straších studiích prokázali, 
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že také stimulace ušního boltce bilaterálně pomocí vysoce intenzivních proudů TENS významně 

redukuje FB. Tato metoda se dnes nevyužívá. V závislosti na hodnotách parametrů má nejlepší 

účinky terapie s nízkou frekvencí, ale vysokou intenzitou proudu. Mělo by dojít k vyvolání 

parestezií v intenzitě podprahově algické, tedy subjektivně velmi silné parestezie, které 

ale nejsou bolestivé (Subedi & Grossberg, 2011; Schwoebel & Coslett, 2005; Hu et al., 2014b; 

Kawamura et al., 1997; Katz & Melzack, 1991). Bohužel nacházíme poměrně málo kvalitních 

randomizovaných kontrolovaných studií zabývajících se efektivitou, většina prací je 

kazuistických nebo jde o studie provedené na malém vzorku pacientů (Knotkova et al., 2012). 

KONTRALATERÁLNÍ STIMULACE 

Původně byla důvodem využití kontralaterální stimulace nemožnost aplikace na samotný 

pahýl u pacientů s taktilní alodynií, která je spojena s iritací vzniklým neuromem. Dalším 

důvodem byla teorie, že stimulace TENS proudy může způsobit iritaci kůže, což může porušit 

integritu pahýlu. Mechanismus účinku kontralaterální TENS na CNS stále není zcela objasněn. 

Souvisí s kortikální reorganizací kontralaterálního somatosenzorického kortexu a thalamu. 

S velkou pravděpodobností funguje na principu nahrazení chybějících aferentních vstupů 

po amputaci. V případě kontralaterální stimulace dochází k nahrazení topograficky relevantních 

aferentních signálů ze zdravé končetiny, které jsou pomocí transkalosálních drah napojeny 

na homotopické části mozku, takže aktivují kortikální oblasti postižené končetiny, ze které 

nepřichází aferentní informace. Nastupující inhibice probíhající i krátký časový úsek pomáhá 

snížit bolest či ji dokonce předcházet. Výsledek je tedy stejný jako při stimulaci ipsilaterální části 

těla, která v případě amputace chybí. Spekuluje se, zda nemůže dojít také k aktivaci 

kontralaterální části míchy a tím k nahrazení chybějících aferentních signálů z amputované 

končetiny. Tento mechanismus by mohl poskytnout zpětnou vazbu zjevně přicházející 

z amputované končetiny a tím předejít vzniku FB (Giuffrida et al., 2010; Mulvey et al., 2013).  

Příklad terapie: 3 měsíce trvající terapie, aplikace TENS kontralaterálně pokaždé, když 

pacient cítí velké bolesti, doba aplikace maximálně 60 minut, f=80Hz, pulzy 50 μm široké, 

intenzita individuální – podprahově algická (Giuffrida et al., 2010). 

IPSILATERÁRNÍ STIMULACE 

Do studie z roku 2013 bylo zahrnuto 10 pacientů s výraznými FB. Dvě elektrody 

o rozměrech přibližně 5x5cm byly umístěny na oblasti v distální části pahýlu tak, 

aby provokovaly parestezie do nejbolestivější oblasti, ať už se jednalo o pahýl, fantomovou 

končetinu nebo obojí. Kontinuální pulsy silné, ale nebolestivé intenzity, byly generovány 
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z Pro-TENS zařízení. Někteří pacienti hodnotili již projekci parestezií do fantomové končetiny 

jako příjemnou a bolest redukující, jen výjimečně došlo ke zhoršení nebolestivých fantomových 

pocitů po aplikaci TENS, které však nebylo subjektivně významné. Naopak se u všech pacientů 

zlepšil pocit ztělesnění protézy, pokud byla při aplikaci nasazena. TENS také redukovala FB 

nejen v klidu, ale i při pohybu. U některých pacientů bylo možné určit optimální umístění 

elektrod na základě manuální palpace pahýlu, kdy byla zjištěna místa, při jejichž iritaci došlo 

k vyvolání FB nebo FP. Aplikace TENS nezhoršovala FB ani neprovokovala jiné bolesti 

(Mulvey et al., 2013). 

Aplikace TENS proudů poskytuje neinvazivní techniku s minimem vedlejších účinků, 

která je poměrně finančně dostupná a také může být distribuována jako autoterapie. Kromě 

redukce fantomových bolestí hraje významnou roli ve ztělesnění protézy (Mulvey et al., 2013). 

Je prokázán jak okamžitě nastupující efekt TENS, tak přetrvávající snížení FB. Využívají se 

TENS různých parametrů.  

V některých případech lze při umístění elektrod do průběhu přerušených aferentních nervů 

vybavit pocit projekce pocitů vznikajících při TENS do fantomové končetiny, popřípadě 

do nasazené protézy. Proto lze využít TENS pro lepší začlenění protézy do tělesného schématu 

(Mulvey et al., 2013). 
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3 CÍLE 

Cílem této bakalářské práce je shrnout poznatky o problematice fantomových bolestí 

po amputacích a možnostech jejich léčby v rámci fyzioterapie. Zaměřili jsme se především 

na dva okruhy problematiky, a to příčiny vzniku fantomových bolestí a poté současné metody, 

které se ve fyzioterapii úspěšně využívají k jejich léčbě.  

3.1 Dílčí cíle 

1) Definovat pojem fantomová bolest a přehledně rozčlenit a popsat jednotlivé mechanismy 

jejího vzniku. 

2) Krátce shrnout poznatky o problematice amputací jako operačního zákroku a  jeho možných 

komplikacích. 

3) Popsat spektrum léčebných metod využívaných v terapii FB a přehledně je rozdělit dle 

způsobu terapie. Stručně popsat farmakologickou léčbu, nefarmakologickou invazivní 

terapii a zaměřit se na možnosti neinvazivní léčby, kam patří i běžně známé 

fyzioterapeutické metody. 

4) Ve speciální části uvést v současnosti nejefektivnější metody léčby FB využitelné 

ve fyzioterapii a v rámci kazuistiky zhodnotit efekt jedné vybrané metody. 
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4 METODIKA 

Vyšetření a terapie proběhly v období leden – březen 2016 ve Fakultní nemocnici Motol 

v Centru následné péče. Byli vyšetřeni dva probandi s transtibiální amputací a v rámci jejich 

pobytu na lůžkovém oddělení proběhla šestitýdenní Mirror terapie. Každý pacient byl vyšetřen 

samostatně autorkou bakalářské práce ve spolupráci s Mgr. Júlií Demekovou. Před zahájením 

vyšetření pacienti samostatně vyplnili dotazník o bolesti PainDETECT. 

V rámci anamnézy bylo zaznamenáno: 

 Rok narození 

 Osobní anamnéza (OA) 

 Rodinná anamnéza (RA) 

 Psychosociální anamnéza (SPA) 

 Nynější onemocnění (NO) a další onemocnění probíhající v době terapie 

 Farmakologická anamnéza (FA) 

 Subjektivní a objektivní stav pacienta zaměřený především na problematiku fantomových 

bolestí (lokalizace, trvání, charakter, nástup po operaci) a jiných následků amputace 

(bolesti v oblasti jizvy a měkkých tkání), důraz byl dán také na neurologické vyšetření. 

4.1 Dotazník PainDETECT 

PainDETECT je screeningový dotazník pro rozpoznání neuropatických bolestí vyvinutý 

Rainerem Freynhagenem a spol. v Německu. Původně je dotazník vyvinut pro identifikaci 

složky neuropatické bolesti u pacientů s „low back pain“. Dotazník má 4 části. Kromě první části 

se všechny části bodují a celkové skóre poté určí, jak velká je neuropatická komponenta bolesti. 

1. část – intenzita bolesti  

V první části dotazníku se nacházejí tři vizuální analogové škály (VAS), na kterých pacient 

zaznamená hodnotu odpovídající intenzitě bolesti. 

a) v současný okamžik, nejvyšší  

b) nejsilnější bolest v posledních 4 týdnech 

c) průměrnou intenzitu bolesti v posledních 4 týdnech 
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2. část – průběh bolesti 

Ze 4 možností (grafické zobrazení) průběhu bolesti vybere pacient ten, který nejvíce odpovídá 

jeho stavu. 

3. část – kvalita bolesti 

Pacient zodpoví sedm otázek týkajících se kvality a intenzity bolesti, pocitů chladu či tepla 

a jiné, u každé otázky je pět stupňů intenzity dané modality bolesti. 

4. část – lokalizace bolesti 

Do nákresu postavy pacient označí místo s největší intenzitou bolesti, odpoví, zda bolest 

vyzařuje do jiných částí těla a pokud ano, zakreslí i to.  

Dotazník je vyhodnocen lékařem/fyzioterapeutem a na základě bodového ohodnocení 

jednotlivých částí je určeno celkové skóre v rozmezí 0-38 bodů. Pokud je skóre větší než 18, je 

90% pravděpodobnost přítomnosti neuropatické bolesti (Freynhagen et al., 2006). 
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Obrázek č. 4: Dotazník o bolesti PainDETECT (http://www.neuromuskularni-

sekce.cz/res/file/archiv/ns2008/c23/21-Pain-Detect-NM.pdf) 
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4.2 Metodika mirror therapy 

Pacienti dostali ke každodennímu samostatnému použití v rámci autoterapie jedno zrcadlo 

a instrukce k nastavení polohy při cvičení na lůžku. Byli požádáni o dvě cvičení denně v době 

trvání přibližně 10 minut po dobu 6 týdnů.  Během této terapie u pacientů neprobíhala žádná jiná 

rehabilitace, kromě vertikalizace a LTV na lůžku. 

Terapie spočívala v jednoduchých pohybech v oblasti prstců, hlezenního, kolenního 

a kyčelního kloubu, pacienti byli do terapie instruováni v první jednotce pod vedením 

fyzioterapeuta a pro lepší zapamatování cvičební jednotky dostali seznam cviků s přesným 

popisem a nákresem. Každý týden probíhala jedna kontrola provádění autoterapie. 

Seznam cviků: 

 střídavá flexe a extenze prstců 

 střídavá flexe a extenze v hlezenním kloubu 

 krouživé pohyby v hlezenním kloubu (proti i po směru hodinových ručiček) 

 střídavá zevní a vnitřní rotace celé DK  

 extenze v kolenním kloubu (propnutí do podložky) 

 střídání semiflexe a extenze v kolenním a kyčelním kloubu 

 Cvičení probíhalo na lůžku, pacient byl v pohodlné poloze v sedu nebo polosedě, zrcadlo 

bylo uloženo parasagitálně mezi dolními končetinami. Pacient celou dobu sledoval obraz své 

zdravé končetiny v zrcadle a snažil se maximálně koncentrovat. Pohyby provádí aktivně zdravá 

končetina a pokud možno se fantomová končetina pohybuje v představě tak, aby „splynula“ 

s obrazem v zrcadle. 

Efekt mirror terapie byl hodnocen na základě výsledků dotazníku PainDETECT, který byl 

pacienty vyplněn před a na konci šestitýdenní terapie.   
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4.3 Hodnocení efektu MT – kazuistiky 

4.3.1 Kazuistika č. 1 

Pacient J. P.  

Rok narození: 1956 

NO: St. p. amputatio in crure l. sin. 

OA: 9/2015 trauma levé dolní končetiny (LDK) (pacient tažen několik metrů autobusem 

za končetinu) – následkem decollement a hluboká dilacerace končetiny v oblasti bérce 

s následným ošetřením dermo-epidermálním štěpem, ruptura Achillovy šlachy 

 15. 12. 2015 přijat na chirurgickou kliniku FNM pro gangrénu a flegmonózní zánět 

v oblasti paty LDK (odloučení dermo-epidermálního štěpu), nekróza šlach dorsa LDK 

(pata obnažena na kost patní a Achillovu šlachu), VAS 3 

 17. 12. 2015 operace – amputatio in crure l.sin. ve spinální anestezii (tibie a fibula 

přerušeny v proximální třetině, řez proveden v makroskopicky zdravé tkáni) 

Pooperačně: protrahované hojení, sekrece z rány, nutnost parciální nekrektomie a resutur rány, 

poté 5.1 2016 indikován k rehabilitaci a doléčení, čeká na protézu 

Jiná onemocnění: st.p. operaci tříselné kýly bilaterálně, před 15 lety pneumonie 

s fluidothoraxem, od 2003 ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) – st.p. implantaci 

stentů LDK 

Úrazy: mnohočetné fraktury žeber 

SPA: do 35 let žokej, od roku 2003 v invalidním důchodu, žil u kamarádky (přízemí) 

RA: nevýznamná 

FA: Godasal, Gabapentin, Novalgin a Oxazepam – oba dle potřeby 

Abusus: příležitostně alkohol, kuřák do 20 cigaret denně, v hospitalizaci méně 

Subjektivně: Subjektivně se pacient cítí dobře, udává postupné zlepšování celkového stavu. 

Charakteristika fantomových bolestí:  

 pacient udává FB LDK (pacient popisuje, že cítí celou LDK, jako kdyby ji stále měl), 

které jsou přítomné celý den s velmi proměnlivou intenzitou 

 lokalizace: nejintenzivněji: anteriorně nad tibií, pata a nárt, 
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méně intenzivněji také med. i lat. kotník a prstce (především 2. a 3.)  

 Bolesti jsou vyvolatelné extenzí LDK a nemají žádné zvláštní kvality (mravenčení, 

pálení…), někdy jsou podobné bolestem, které cítil v době před operací (kolem 

Achillovy šlachy, v oblasti bérce a kotníku). 

 Po operaci FB nastoupily ihned, ale celkově mají ustupující charakter. 

Dále jsou přítomny bolesti z oblasti jizvy (VAS do stupně 2). 

ADL: minimální omezení – pacient se samostatně obslouží na lůžku i mimo něj, samostatná 

vertikalizace, chůze o francouzských holích (po oddělení), ve vozíku na delší vzdálenosti 

Objektivně: orientován osobou, místem i časem, spolupracuje a je plně při vědomí  

Čití: povrchové a hluboké nezměněno, v oblasti jizvy hyperstezie, občasné parestezie dorsa 

pravé DK 

Šlacho-okosticové reflexy: symetrické, živé na DKK i horních končetinách (HKK) 

Taxe: v pořádku 

Iritační a zánikové jevy: negativní na DKK i HKK. 

Svalová síla a rozsahy pohybů: svalová síla plná na všech končetinách, v kolenním kloubu 

LDK v konečném postavení 10°flexe, nemožná plná extenze  

Sed i stoj: stabilní. Chůze: o berlích, samostatná a stabilní 

Dotazník o bolesti  

a) před terapií 

Pacient samostatně zodpověděl dotazník o bolesti č.1a. Na vizuální analogové škále popsal: 

- současnou bolest jako stupeň 2 

- průměrnou intenzitu svých bolestí stupněm 2 

- nejsilnější bolest označil stupněm 6 

Pomocí grafů popsal průběh své bolesti jako záchvatovitý, mezi atakami periody bez bolesti. 

Podle výsledného skóre pacientovy bolesti nemají neuropatickou složku.  

b) po terapii 

Pacient opět samostatně zodpověděl dotazník o bolesti č. 1b. Na vizuální analogové škále popsal:  

- současnou bolest jako stupeň 0, tedy žádná aktuální bolest 
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- průměrnou intenzitu svých bolestí popsal stupněm 1 

- nejsilnější prožitou bolest označil stupněm 5 

Pomocí grafů popsal průběh své bolesti jako záchvatovitý, přičemž mezi atakami 

jsou periody naprosto bez bolesti a v ústním sdělení doplnil, že ataky bolesti jsou 

méně intenzivní než dříve. Podle výsledného skóre pacientovy bolesti pravděpodobně 

nemají neuropatickou složku.  

Závěr terapie: První týden byl pacient dvakrát zkontrolován, všechny cviky prováděl správně, 

proto nebyla nutná reedukace. Zkorigovali jsme pouze cvičební pozici a nastavení úhlu zrcadla. 

Během prvních 2 týdnů nedošlo k žádné subjektivní změně intenzity FB, po 3. týdnu pacient 

upozornil na pocit slabších bolestí, což ale ve 4. týdnu vyvrátil. Tento obrat byl zřejmě způsoben 

celkovým zhoršením stavu (zvýšená bolestivost DKK a bederní oblasti, nespavost). Během 

5. týdně proběhlo zlepšení tohoto stavu. Při závěrečném vyplnění dotazníku bylo prokázáno 

pouze mírné snížení FB. Ošetřovatelský personál potvrdil občasné vynechání terapie, adherence 

pacienta nebyla dokonalá, důvodem byly zřejmě menší subjektivní obtíže, které mu FB 

přinášely, a proto měl také menší motivaci k terapii. I přes to došlo k subjektivnímu snížení 

intenzity FB globálně, jen občasné ataky zůstaly stále intenzivní (VAS 5).  

 Z porovnání vyplněných dotazníků před a po terapii vychází, že 6ti týdenní MT došlo 

k subjektivnímu i objektivnímu snížení průměrné a nejvyšší intenzity bolesti o jeden stupeň. 

Tyto dva údaje jsou pro nás nejpodstatnější, protože aktuální bolest může být ovlivněna 

psychikou, proběhlými zákroky a vyšetřeními atd. Nedošlo ke změně charakteru bolesti, což není 

v tomto případě vypovídající, jelikož pacient před terapií neudával žádné zvláštní sensitivní 

fenomény jako pálení či mravenčení. Podle výsledného skóre nemají pacientovi bolesti 

neuropatickou složku. 

Je potřeba vzít v potaz farmaka, která pacient během léčby užíval. Jedná se především 

o antikonvulzivum Gabapentin, který je zaměřen právě na snížení periferní neuropatické bolesti 

a tudíž mohl naše výsledky významně ovlivnit. I pokud by tomu tak bylo a neuropatická složka 

FB by byla vyřešena tímto způsobem, jen to potvrzuje původ FB ve změnách CNS a také 

cílenost MT na tyto procesy. Stejně tak analgetikum Novalgin, které by mělo kontrolovat 

nociceptivní bolesti a oxazepam, určený pro kontrolu psychického stavu pacienta, mohou mít 

určitý vliv především na aktuální vnímání FB. V době terapie a hodnocení pacient neužíval 

oxazepam, jeho vliv tudíž můžeme vyloučit.  
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Dotazník č. 1a – vyplněný pacientem č. 1 před terapií: 

 

Obrázek č. 5: Dotazník č. 1a  

(http://www.neuromuskularni-Sekce.cz/res/file/archiv/ns2008/c23/21-Pain-Detect-NM.pdf) 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

54 

Dotazník č. 1b - po terapii: 

 

Obrázek č. 6: Dotazník č. 1b  

(http://www.neuromuskularni-sekce.cz/res/file/archiv/ns2008/c23/21-Pain-Detect-NM.pdf) 
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4.3.2 Kazuistika č. 2 

Pacient P. Š. 

Rok narození: 1965 

NO: St. p. amputatio in crure l.sin 

OA: Diabetes mellitus II. typu (DMII) – dlouhodobě dekompenzovaný (dg. od 1990) - užívá 

perorální antidiabetika, sy. diabetické nohy neuropatické etiologie, St. p. amputaci v bérci LDK 

9. 12. 2015 pro defectus pedis chron. post op. - následkem infekcí Methicilin-rezistentní zlatý 

stafylokok (MRSA) – nyní hospitalizován pro hojení defektů po amputaci a eradiaci MRSA, 

není vybaven protézou 

Jiná onemocnění: terminální selhání ledvin – v hemodialyzačním programu od 8/2012, 

sekundární anémie, hyperparathyreosa, diabetická retinopatie, arteriální hypertenze, 

ateroskleróza - chronická venózní insuficience, hypercholesterolémie, hyperinzulinémie, 

aberantní změny aa.carotis, st.p. sepse St.aureus 11/2015, obezita, závažné úrazy neguje 

SPA: invalidní důchod 

RA: matka DM, babička zemřela na selhání ledvin na podkladě DM, otec – karcinom prostaty 

a arytmie, syn 22 – zdráv 

FA: Furorese, Godasal, Helicid, Acidum Folicum, Escitalopram ACCORD , Tulip, Gabapentin, 

Vigantol oli, Hypnogen, Zaldiar, Novalgin při bolestech, Algifen, s.c. inzulín Apidra Lantus, 

Fraxiparine 

Abusus: kuřák 

Subj.: pacient se v současnosti cítí celkem dobře, udává subjektivní ustálení stavu 

Charakteristika fantomových bolestí: 

 Pacient udává trvalé fantomové bolesti LDK exacerbující především v noci, kdy brání 

v usnutí a budí ho ze spánku. Přes den se jejich intenzita lehce snižuje.  

 lokalizace: Nejintenzivněji v oblasti plosky a prstců levé nohy. 

 Bolest se zvyšuje v poloze vleže, zmírní se v sedu, především pokud má pacient zkřížené 

DKK („noha přes nohu“).  

 Po operaci udává pacient okamžitý nástup FB, která se stále postupem času zvětšila, a to 

ve své intenzitě i rozsahu.  
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Pacient udává bolesti svalů v oblasti stehna LDK, nejspíše jde o bolesti myoskeletálního 

původu. Jizva je suchá, bez zánětlivých změn a nebolestivá, žádné změny sensitivity. 

Omezení ADL: schopen samoobsluhy pouze na lůžku v lehu i sedu, ale nezvládá stoj (ani 

s oporou) - nutná asistence u všech aktivit mimo lůžko  

Objektivně: orientován osobou, místem i časem, spolupracuje a je plně při vědomí 

Čití: Povrchové: snížené na DKK do výše kolenního kloubu z důvodu polyneuropatie.  Hluboké: 

v normě.  

Šlacho-okosticové reflexy: na HKK živé, na PDK snížený patelární reflex 

Taxe: v pořádku 

Iritační a zánikové jevy: negativní na DKK i HKK 

Svalová síla: kořenově snížená na PDK (důvodem zřejmě velká váha končetiny), na HKK plná 

Snížené břišní reflexy a také funkce břišní stěny. 

Rozsahy pohybů: DKK mírně omezené kořenově kvůli obezitě 

Sed: stabilní. Stoj a chůze: nelze. 

Dotazník o bolesti  

a) před terapií 

Pacient samostatně zodpověděl dotazník o bolesti č. 2a. Na vizuální analogové škále popsal: 

- současnou bolest jako stupeň 2 

- průměrnou intenzitu stupněm 6 

- nejsilnější bolest označil stupněm 7  

Pomocí grafů popsal průběh své bolesti jako časté záchvaty silné bolesti, mezi kterými je 

trvalá, méně intenzivní bolest. 

Podle výsledného skóre pacientovy bolesti pravděpodobně nemají neuropatickou složku. 

b) po terapii: 

Pacient samostatně zodpověděl dotazník o bolesti č. 2b. Na vizuální analogové škále popsal: 

- současnou bolest jako stupeň 1 

- průměrnou intenzitu stupněm 3  
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- nejsilnější bolest označil stupněm 6 

Pomocí grafů popsal průběh své bolesti jako časté záchvaty silné bolesti, mezi 

kterými není žádná bolest. Podle výsledného skóre pacientovy bolesti 

pravděpodobně nemají neuropatickou složku. 

Závěr terapie: V rámci šestitýdenní terapie došlo k subjektivnímu i objektivnímu snížení 

intenzity fantomových bolestí pacienta. Během prvního týdne proběhly 2 kontroly, kdy došlo 

k reedukaci cviků a korekci cvičební pozice a nastavení zrcadla. Mezi 2. a 4. týdnem nedošlo 

k žádnému subjektivnímu zlepšení FB. Při kontrole v pátém týdnu bylo zjištěno nedodržování 

počtu cvičebních jednotek, především z důvodu horší spolupráce s personálem a tím nemožnosti 

realizace pravidelné MT. Této komplikace litujeme, protože pacient měl dobrou motivaci 

k terapii. 

Přesto, že v posledních třech týdnech probíhala MT nepravidelně, celkové zhodnocení 

dotazníků prokázalo subjektivní i objektivní zlepšení obtíží. Především průměrná intenzita FB se 

snížila o 3 stupně na VAS a pacient hodnotil velmi kladně změnu průběhu bolestí, kdy se 

objevila období bez jakékoliv pociťované bolesti. Došlo také ke změně charakteru bolesti, kdy 

pacient popsal pocity znecitlivění i pálení jako méně intenzivní, avšak stále přítomné a dosti 

obtěžující. Podle výsledného skóre pacientovi bolesti nemají složku neuropatické bolesti.  

Během léčby pacient užíval farmaka ze skupiny antidepresiv pro zlepšení psychického 

stavu, která mohla částečně ovlivnit i vnímání FB. Užíval též antikonvulzivum Gabapentin 

zaměřené na snížení periferní neuropatické bolesti. To mohlo být důvodem vyloučení 

neuropatické komponenty bolesti dotazníkem, stejně jako u pacienta č. 1 (viz Závěř kazuistiky 

č. 1). Pacient užíval také analgetikum Novalgin, které snižuje nociceptivní bolesti, a lék Zaldiar, 

jehož složky Paracetamol a Tramadol mají podle studií vliv na vnímání FB. I přes všechnu tuto 

farmakologickou léčbu u pacienta v pooperačním období nedocházelo ke snížení FB. Znamená 

to, že žádné z použitých léčiv nemělo zřejmě na základní mechanismy FB vliv, a podařilo se je 

ovlivnit až mirror terapií. 
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 Dotazník č. 2a – vyplněný pacientem č. 2 před terapií:

   

Obrázek č. 7: Dotazník č. 2a (http://www.neuromuskularni-

sekce.cz/res/file/archiv/ns2008/c23/21-Pain-Detect-NM.pdf) 
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Dotazník č. 2b - po terapii: 

Obrázek č. 8: Dotazník č. 2b (http://www.neuromuskularni-

sekce.cz/res/file/archiv/ns2008/c23/21-Pain-Detect-NM.pdf) 
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5 DISKUZE 

5.1 Diskuze k obecné části 

Mechanismy vzniku fantomových bolestí 

Studium mechanismu vzniku FB se zaměřuje na nervovou soustavu (NS), její změny 

a procesy na úrovni centrální i periferní. Nutnost zaměřit se na CNS potvrzují Colvin & 

Dougherty (2015) studií o nedostatečné efektivitě periferního neurálního bloku na FB, 

ale i mnozí další (Melzack, 2001; Giummarra et al., 2007; Pons et al., 1991 atd.). Naopak autoři 

Tilak et al. (2015), Subedi & Grossberg (2011) a Lejčko (2001) tvrdí, že hyperaktivita nervových 

vláken pahýlu a neuromu, ale i reflexní svalové změny, či bolest z oblasti jizvy hrají ve vzniku 

FB velkou roli. Avšak tuto iritaci z periferie si pacienti někdy za FB zaměňují a podle naší 

zkušenosti způsobuje větší úzkost a citlivost na veškeré sensitivní vjemy a bolest. 

Dle Schley et al. (2008) je větší pravděpodobnost rozvinutí FB u pacientů s bolestmi 

pahýlu před amputací. Starší hypotézy Melzacka (1992) a Lejčka (2001) o založeném 

nociceptivním engramu v CNS to nejen potvrzují, ale také vyvrací opačné názory 

např. Nikolajsena et al. (1997) či Lacoux et al., 2002. My se přikláníme k Schleyovu tvrzení, 

jelikož prožitá bolest pacienty vždy velmi poznamená, ať už po psychické stránce, či paměťovou 

stopou, tudíž se může projevit při vnímání dalších bolestivých podnětů. 

Důležité pochody mohou probíhat i na míšní úrovni, např. centrální sensitizace (Baron, 

2006) či snížení inhibice vycházející ze supraspinálních center (Costigan et al., 2010; Bee & 

Dickenson, 2008). A protože mícha vede veškeré informace z periferie do CNS a zpět, 

předpokládáme, že může hrát roli ve změně vnímání aferentních i eferentních vstupů.  

Centrálním původem FB se zabývá několik teorií. První z nich, problematika tělesného 

schématu, je popsána mnoha zahraničními i českými autory a rozšířena také Melzackovou teorií 

o neuromatrix (viz str. 23). Jde o geneticky podmíněné schéma (Tichý, 2005) dotvořené 

na základě všech dostupných vjemů a v průběhu života proměnlivé (Jerath et al., 2015). Proto 

při negativní změně aferentace dojde k jeho poruše, např. po amputaci či v anestezii, naopak 

pozitivní stimulací tělesné schéma utváříme (Giummarra et al., 2007; Jerath et al., 2015).  Tato 

teorie názorně vysvětluje FB a na jejím základě lze sestavit funkční terapii, jako je MT a VR. 

Využití by zde jistě našla např. Feldenkraisova metoda a ostatní metody zaměřené na uvědomění 

těla. 
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Dalším akceptovaným mechanismem je problematika korové reorganizace, na rozdíl 

od předchozího konceptu dobře objektivizovatelná např. pomocí fMRI. Změny v cortex vznikají 

na bázi senzorického konfliktu vizuálních a ostatních senzorických vjemů (Jerath et al., 2015). 

V korové oblasti se vyskytují také pro terapii FB důležité sítě mirror neuronů (Cattaneo 

a Rizzolatti, 2009). Na základě těchto poznatků byla V. S. Ramachandranem vytvořena jedna 

z nejlépe fungujících terapií nejen FB – mirror terapie (viz str. 41). Kromě MN se do vnímání 

fantomových končetin zapojují také interhemisferální spoje a vjemy z kontralaterální končetiny 

a těchto principů využívá například kontralaterální TENS. 

Terapie fantomových bolestí 

Dnes již dochází k eliminaci neúčinných metod (invazivní chirurgické postupy 

a neuromodulace), avšak tradičně využívaná je farmakologická léčba, často však bez efektu. 

Nepostradatelná je péče fyzioterapeuta, která zajistí dobrý stav pahýlu i celého pohybového 

a kardiovaskulárního systému pacienta, redukuje nocicepci a připraví pacienta na kvalitní život 

po amputaci. Podstatná je prevence vzniku FB. 

Protézování také překvapivě přispívá ke snížení FB. Principem je mechanismus "ztělesnění 

s protézou", který zprostředkuje nahrazení chybějícího místa v tělesném schématu. Nejlepší 

výsledky prokázaly studie zkoumající aplikace myoelektrických protéz na HK (Pirowska et al., 

2014; Giummarra et al., 2007). Bohužel, mnoho pacientů není protézováno z důvodu stavu 

pahýlu, nedostatečné fyzické kondice aj. Na protézy pak čekají déle a tím pádem nelze využít 

jejich pozitivního efektu při ovlivnění FB. 

5.2 Diskuze ke speciální části 

Na základě námi zjištěných poznatků z teoretické i praktické části usuzujeme, že v terapii 

FB je klíčové zaměřit se na ovlivnění změn v CNS, především senzorickou deprivaci, korovou 

reorganizaci a vnímání tělesného schématu. K tomu vhodnou terapií je MT (Cattaneo 

& Rizzolatti, 2009, Ramachandran, 2013) či využití virtuální reality (Murrey et al., 2007). VR 

pracující na stejném neurofyziologickém principu jako MT pokrývá některé její nedostatky 

a navíc má podle subjektivního hodnocení pacientů lepší efekt. Cena zařízení však není nízká 

a jde o novou, zatím nepříliš rozšířenou metodu. V rámci obou přístupů lze využít analytické 

cvičení či prvky PNF, ve VR závisí podoba terapie na využitém počítačovém programu. 

Nevýhodou metod může být nutnost koncentrace a vysoká frekvence cvičení, což mnohdy zhorší 

adherenci pacienta. Nabízí se otázka, zda nemůže při této terapii dojít k redukci FB také 

v důsledku nižšího soustředění pacienta na bolest. Tento faktor nejspíš ovlivní vnímání bolesti 
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během terapie. Dlouhodobý efekt však se změnou pozornosti nesouvisí, protože je založen 

na procesu neuroplasticity, jež se projevuje až v řádu týdnů. 

Další vhodnou metodou je kontralaterální či ipsilaterální aplikace TENS. Podle našeho 

názoru závisí druh aplikace na zvoleném cíli, i když efekt je zaručen primárním principem - 

ovlivněním senzorické deprivace. Chceme-li ovlivnit spíše tělesné schéma, zvolíme ipsilaterální 

aplikaci, která může dle Mulvey et al. (2013) provokovat parestezie přímo do fantomové 

končetiny. To využijeme i pro lepší začlenění nasazené protézy do tělesného schématu. 

Kontralaterální stimulace má přímý vliv na  reorganizované oblasti kontralaterální 

senzomotorické kůry zapojené do vzniku FB a přes transkalosální spoje i na oblasti druhé 

hemisféry (Mulvey et al., 2013; Giuffrida et al., 2010). Navíc je podle studií efektivnější 

(Hu et al., 2014b) a má výhodou, že nedráždí povrch pahýlu. Při aplikaci TENS není třeba 

aktivní účast pacienta a je možné ji částečně přizpůsobit individuálním potřebám. Nevýhodou je 

dlouhá doba (až 60 minut) stimulace. Jde o dobře dostupnou terapii, kterou je schopna provádět 

většina rehabilitačních zařízení vybavených elektroléčbou a lze ji využít i jako autoterapii, pokud 

je pacient instruován a vybaven přenosným zařízením. 

5.3 Diskuze ke kazuistické části 

V rámci této práce jsme se pokusili zhodnotit efekt MT na kazuistikách dvou pacientů 

s transtibiální amputací. Efekt léčby byl hodnocen dotazníkem PainDETECT. I když tento 

dotazník není primárně sestaven pro hodnocení fantomových bolestí, zvolili jsme ho z důvodu 

testovaných položek, protože obsahují všechny modality FB, které je potřeba hodnotit. Jeho 

složkou je i VAS, kterou využívají téměř všechny studie, zaměřené na terapii FB. Jak bylo 

zmíněno v přehledu poznatků, mají FB podle některých zdrojů  neuropatickou složku, tudíž je 

velmi zajímavé i výsledné skóre dotazníku určující přítomnost komponenty neuropatické bolesti. 

Především u pacienta č. 2 došlo k signifikantnímu zlepšení (3 stupně na VAS), což je 

zřejmě dáno i většími obtížemi, které mu FB bolesti přinášely, a tím pádem větší vnímavostí 

k nim. Naopak pacienta č. 1 FB subjektivně v životě tolik nezatěžovali a motivace je redukovat 

byla menší, stejně tak výsledný efekt terapie. Otázkou zůstává, zda ve zlepšení nehrál roli 

i uběhlý časový úsek, a zda by k němu nedošlo i spontánně. V budoucnosti by bylo vhodné tuto 

práci rozvinout o pozorování většího vzorku pacientů, a také o kontrolní skupinu, která by 

vyloučila spontánní zlepšení závislé na čase od amputace. Další otázkou je hodnocení bolesti, 

které je čistě subjektivní a může být ovlivněno mnoha faktory (osobnost, psychika, nálada 

pacienta aj.).  
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Výsledné skóre dotazníků u obou kazuistik ukázalo, že bolesti pacientů nemají 

neuropatickou složku, což mohlo být způsobeno užíváním na ni cílených farmak. To naprosto 

vyvrací názor mnoha studií a také většiny odborné veřejnosti v České Republice, kdy je FB 

označována právě za druh neuropatické bolesti (Hakl, 2013; Lejčko, 2001). Přítomnost FB při 

vyloučení neuropatické bolesti a úspěšnost MT cílené na centrální procesy jen potvrzuje hlavní 

příčiny vzniku FB, jak je uvádí moderní věda (Giummarra et al., 2007; Foell et al., 2014; Jerath 

et al., 2015, Ramachandran, 2013; Melzack, 2001). 

Tento poznatek nás vede k zamyšlení, zda současná medicína přistupuje k léčbě FB 

správně. Chceme ovlivnit pouze tu složku FB, kterou považujeme za klíčovou, nebo cíleně 

jednotlivé komponenty FB? Pro složku nociceptivní (Lejčko, 2001) bude metodou volby péče 

o tkáně, fyzioterapeutické analgetické techniky a farmaka (analgetika, NSAID aj.). Chceme-li 

ovlivnit složku neuropatickou, využijeme cvičení v představě či jiné metody fyzioterapie 

a psychoterapie pro odvedení pozornosti pacienta od bolestí, z farmakoterapie lze využít opioidy, 

antikonvulziva aj. (Subedi & Grossberg, 2011a; Lejčko, 2001; Knotkova et al., 2012).  

Vzhledem k námi zjištěným poznatkům se však musíme zamyslet, zda je vůbec předmětné 

se v rámci terapie FB na neuropatické bolesti zaměřovat. Část pacientů samozřejmě silnou 

neuropatickou bolestí trpí a je třeba ji řešit. Ale pokud se tato bolest u pacienta nevyskytuje nebo 

není subjektivně hodnocena jako významný problém, není zbytečně plýtvat časem a energií 

pacienta i lékaře na její ovlivnění? A pokud vyloučíme neuropatickou a nociceptivní bolest 

a z vlastní zkušenosti víme, že léčiva většinou FB jako takovou neovlivní, je třeba je pacientům 

předepisovat? To je otázka spíše pro odborníky z oboru farmacie, kteří by se mohli reálnými 

účinky léků na FB zabývat. Naším názorem je, že metodou volby v problematice FB by měly být 

výše zmíněné metody specificky cílené na mechanismy jejich vzniku.  
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ZÁVĚR 

Fantomová bolest zůstává již několik století terapeuticky obtížně zvládnutelnou 

komplikací stavu po amputaci končetin. Jedním z důvodů byla absolutní neznalost důvodů, proč 

vzniká. V této práci shrnujeme dosavadní poznatky o mechanismech vzniku tohoto fenoménu. 

Jako klíčové faktory označujeme vzniklou senzorickou deprivaci a procesy probíhající v CNS 

způsobující korovou reorganizaci a změny v tělesném schématu. Periferní mechanismy vzniku 

považujeme za faktory, které mohou fantomové bolesti ovlivnit, ale ne přímo způsobit.  

Vzhledem ke složitosti problému je samozřejmé, že v historii vznikla řada léčebných 

přístupů. Mezi ty neúspěšné patří farmakologická léčba, využívaná tradičně, avšak bez 

uspokojivých výsledků, či invazivní chirurgické metody, které stav pacientů mnohdy dokonce 

zhoršují. Proto jsou v dnešní době tyto formy terapie odsunuty do pozadí neinvazivními přístupy 

využitelnými v oboru fyzioterapie, jako je mirror terapie, využití virtuální reality a aplikace 

TENS.   

Mirror terapie je jedním z finančně nejdostupnějších přístupů, jehož účinnost je potvrzena 

studiemi. Jednoduchost a efektivita této terapie založené na principu vizuální iluze, která řeší 

senzorický konflikt mezi vizuálními vjemy a dysfunkční korovou aktivitou, je fascinující. 

Na stejném principu funguje terapie pomocí virtuální reality, která je pouze nadstavbou MT 

využívající možnosti moderní techniky, pro současnou společnost začíná být tento druh terapie 

také dobře dostupný. Nesmíme opomíjet využití elektroléčby – konkrétně TENS. Je jedinou 

terapii ze tří výše zmíněných, která nevyžaduje aktivní spolupráci pacienta, má výborný efekt 

a minimum kontraindikací, ať už aplikovaná ipsilaterálně či kontralaterálně k amputaci. 

Distribuována může být lékařským personálem během hospitalizace i jako autoterapie. Funguje 

na principu ovlivnění korových funkcí změněnou aferentací z periferie, působí tedy na centra 

vzniku FB. 

S cílem potvrdit zjištěné poznatky jsme u dvou pacientů použili MT pro ovlivnění jejich 

FB. Po zhodnocení dotazníkem se tato terapie ukázala jako účinná, přičemž došlo ke snížení FB 

znatelnému v jejich každodenním životě. 

Zmíněné účinné přístupy k terapii FB se zakládají na mechanismech jejich vzniku, a právě 

to je předurčuje, aby byly metodou volby u pacientů trpících FB po amputacích končetin. 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

65 

REFERENČNÍ SEZNAM 

AMBLER, Z., 2007, Neuropatická bolest – mechanismus, příčiny a možnosti 

farmakoterapie. Neurologie pro praxi [online]. č. 2, s.107-110, ISSN 1803-5280. Dostupné 

z: http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2007/02/11.pdf 

BARON, R., 2006. Mechanisms of Disease: neuropathic pain—a clinical perspective. 

Nature Clinical Practice Neurology [online]. roč. 2, č. 2, s. 95–106. ISSN 1745-834X. 

Dostupné z: doi:10.1038/ncpneuro0113 

BEE, L., DICKENSON, A. H., 2008. Descending facilitation from the brainstem determines 

behavioural and neuronal hypersensitivity following nerve injury and efficacy of pregabalin. 

Pain [online]. B.m.: International Association for the Study of Pain, roč. 140, č. 1, s. 209–223. 

ISSN 03043959. Dostupné z: doi:10.1016/j.pain.2008.08.008 

BERLUCCHI, G., AGLIOTI, S., 1997. The body in the brain: Neural bases of corporeal 

awareness. Trends in Neurosciences [online]. roč. 20, č. 12, s. 560–564. ISSN 01662236. 

Dostupné z: doi:10.1016/S0166-2236(97)01136-3 

BRÅNEMARK, R., M. ORTIZ-CATALAN, N. SANDER, M. KRISTOFFERSEN B. a B. 

HAKANSSSON, 2014. Treatment of phantom limb pain ( PLP ) based on augmented reality 

and gaming controlled by myoelectric pattern recognition : a case study of a chronic PLP 

patient. Frontiers in Neuroscience [online]. roč. 8, č. 24, s. 1–7. Dostupné z: 

doi:10.3389/fnins.2014.00024 

CASALE, R., L. ALAA, M. MALLICK a H. RING, 2009. Phantom limb related phenomena and 

their rehabilitation after lower limb amputation. European Journal of Physical and 

Rehabilitation Medicine [online]. Dostupné z: doi:R33Y9999N00A0020  

CATTANEO, L. a RIZZOLATTI, G., 2009. The Mirror Neuron System. Archives of neurology. 

[online]. roč. 66, č. 5, s. 557–560. Dostupné z: doi:10.1001/archneurol.2009.41 

COLVIN, L. A. a P. M. DOUGHERTY, 2015. Peripheral neuropathic pain: signs, symptoms, 

mechanisms, and causes: are they linked? British Journal of Anaesthesia [online]. roč. 114, č. 

3, s. 361–363. ISSN 0007-0912. Dostupné z: doi:10.1093/bja/aeu323 

COSTIGAN, M., J. SCHOLZ a C. J. WOOLF, 2010. Neuropathic Pain: A Maladaptive 

Response of the Nervous System to Damage Michael. Annual Review of Neuroscience. 

[online]. roč. 32, s. 1–32. Dostupné z: doi:10.1146/annurev.neuro.051508.135531.Neuropathic 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

66 

DAVIS, R W., 1993. Phantom sensation, phantom pain, and stump pain. Archives of physical 

medicine and rehabilitation. roč. 74, č. 1, s. 79–91. ISSN 0003-9993.  

EPHRAIM, P. L., S. T. WEGENER, E. J. MACKENZIE, T. R. DILLINGHAM a L. E. PEZZIN, 

2005. Phantom pain, residual limb pain, and back pain in amputees: Results of a national 

survey. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. roč. 86, č. 10, s. 1910–1919. 

ISSN 00039993. Dostupné z: doi:10.1016/j.apmr.2005.03.031 

FIALOVÁ, L., 2001, Body image jako součást sebepojetí člověka. Vyd. 1, Praha: Karolinum, 

ISBN 80-246-0173-7. 

FOELL, J., R. BEKRATER-BODMANN, M. DIERS a H. FLOR, 2014. Mirror therapy for 

phantom limb pain: Brain changes and the role of body representation. European Journal of 

Pain [online]. roč. 18, č. 5, s. 729–739. ISSN 10903801. Dostupné z: doi:10.1002/j.1532-

2149.2013.00433.x 

FREYNHAGEN, R., R. BARON, U. GOCKEL, T. R. TÖLLE, 2006. painDETECT : a new 

screening questionnaire to identify neuropathic components in patients with back pain. Current 

medical research and opinion [online]. roč. 22, č. 10, s. 1911–1920. Dostupné z: 

doi:10.1185/030079906X132488 

FRICOVÁ, J., M. KLÍROVÁ, T. NOVÁK, V. MASOPUST a R. ROKYTA, 2014. rTMS , 

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace – neuromodulační metoda. Bolest [online]. roč. 

17, č. 1, s. 8–11. Dostupné z: http://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2014/01/02_fricova.pdf 

GALLAGHER, P., D. ALLEN a M. MACLACHLAN, 2001. Phantom limb pain and residual 

limb pain following lower limb amputation: a descriptive analysis. Disability and 

Rehabilitation [online]. roč. 23, č. 12, s. 522–530. ISSN 0963-8288. Dostupné z: 

doi:10.1080/09638280010029859 

GIUFFRIDA, O., L. SIMPSON a W.P. HALLIGAN, 2010. Contralateral Stimulation, Using 

TENS, of Phantom Limb Pain: Two Confirmatory Cases. Pain medicine [online]. roč. 11, s. 

133–141 [vid. 14. listopad 2015]. Dostupné z: doi: 10.1111/j.1526-4637.2009.00705.x 

GIUMMARRA, M. J. a J.L. BRADSHAW, 2009, Synaesthesia for Pain: Feeling Pain with 

Another in PINEDA, J. A. Mirror neuron systems: the role of mirroring processes in social 

cognition. New York: Humana. Contemporary neuroscience. ISBN 15-974-5479-6. [online]. s. 

287–307. Dostupné z: doi:10.1007/978-1-59745-479-7 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

67 

GIUMMARRA, M. J., S. J. GIBSON, N. GEORGIOU-KARISTIANIS a J. L. BRADSHAW, 

2007. Central mechanisms in phantom limb perception: The past, present and future. Brain 

Research Reviews [online]. roč. 54, č. 1, s. 219–232. ISSN 01650173. Dostupné z: 

doi:10.1016/j.brainresrev.2007.01.009 

HAKL, Marek. 2013. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 

2., dopl. vyd. Praha: Mladá fronta. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2902-5. 

HARRIS, A J, 1999. Cortical origin of pathological pain. Lancet [online]. roč. 354, č. 9188, s. 

1464–1466. ISSN 0140-6736. Dostupné z: doi:10.1016/S0140-6736(99)05003-5 

HILL, A., 1999. Phantom limb pain: a review of the literature on attributes and potential 

mechanisms. Journal of pain and symptom management [online]. roč. 17, č. 2, s. 125–142. 

ISSN 0885-3924. Dostupné z: doi:10.1016/S0885-3924(98)00136-5 

HILL, a, C a NIVEN a C KNUSSEN, 1995. The role of coping in adjustment to phantom limb 

pain. Pain [online]. roč. 62, č. 1, s. 79–86. ISSN 03043959. Dostupné z: doi:10.1016/0304-

3959(94)00253-B 

HU, X., E. TREVELYAN, G. YANG, M. S. LEE, A. LORENC, J. LIU, N. ROBINSON, 2014. 

The effectiveness of acupuncture/TENS for phantom limb syndrome. I: A systematic review of 

controlled clinical trials. European Journal of Integrative Medicine [online] [vid. 14. listopad 

2015]. Dostupné z: doi:10.1016/j.eujim.2014.01.003  

HUNTER, J. P., J. KATZ a K. D. DAVIS, 2008. Stability of phantom limb phenomena after 

upper limb amputation: A longitudinal study. Neuroscience [online]. roč. 156, s. 939–949. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.neuroscience.2008.07.053 

CHAN, B. L., R. WITT, A. P. CHARROW, A. MAGEE, R. HOWARD, P. F. PASQUINA, K. 

M. HEILMAN a J. W. TSAO, 2007. Mirror Therapy for Phantom Limb Pain. New England 

Journal of Medicine [online]. roč. 357, č. 21, s. 2206–2207. Dostupné z: 

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc071927 

JENSEN, T. S., KREBS, B., NIELSEN, J., RASMUSSEN, P., 1985, Immediate and long-term 

phantom limb pain in amputees: Incidence, clinical characteristics and relationship to pre-

amputation limb pain: Abstrakt. Pain [online], roč: 21, č. 3, s.c267-278, Dostupné z: doi: 

10.1016/0304-3959(85)90090-9 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

68 

JERATH, R., M. W. CRAWFORD a M. JENSEN, 2015. Etiology of phantom limb syndrome: 

Insights from a 3D default space consciousness model. Medical Hypotheses [online]. B.m.: 

Elsevier Ltd, roč. 85, č. 2, s. 1–7. ISSN 03069877. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.mehy.2015.04.025 

KALSO, E., J. D. LOESER, B. DICKINSON, A. HEAD, S. GITLOW a A. OSBAHR, 2011. Re: 

maldynia: pathophysiology and management of neuropathic and maladaptive pain-a report of 

the AMA Council on Science and Public Health. Pain Medicine 2010; 11:1635-53. Pain 

Medicine (Malden, Mass.) [online]. roč. 12, č. 4, s. 682; author reply 683. ISSN 1526-4637. 

Dostupné z: doi:10.1111/j.1526-4637.2011.01095.x  

KATZ, J., MELZACK, R. 1991, Auricular transcutaneous electrical nerve stimu-lation (TENS) 

reduces phantom limb pain., Journal of pain and symptom management, [online] roč.6, č.2, 

s.73–83. Dostupné z: doi:10.1016/0885-3924(91)90521-5 

KARANIKOLAS, M., D. ARETHA, I. TSOLAKIS, G. MONANTERA, P. KIEKKAS, S. 

PAPADOULAS, R. A. SWARM a K.S. FILOS, 2011. Optimized Perioperative Analgesia 

Reduces Chronic Phantom Limb Pain Intensity, Prevalence and Frequency. Anesthesiology 

[online]. roč. 114, č. 5, s. 1144–1154. ISSN 0003-3022. 

Dostupné z: doi:10.1097/ALN.0b013e31820fc7d2 

KAWAMURA, H., K. ITO, H. YAMAMOTO, K. ISHIDA, T. KAWAKAMI, T. TANI a K. 

KAHO, 1997. The Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Applied to Contralateral 

Limbs for the Phantom. Journal of physical therapy science [online]. č. 9, s. 71–73. Dostupné 

z: https://www.physio-pedia.com/images/0/00/TENS.AMputee.2012.pdf 

KNOTKOVA, H., R. A. CRUCIANI, V. M. TRONNIER a D. RASCHE, 2012. Current and 

future options for the management of phantom-limb pain. Journal of pain research [online]. 1., 

roč. 5, s. 39–49 [vid. 14. listopad 2015]. ISSN 1178-7090. 

Dostupné z: doi:10.2147/JPR.S16733 

KOLÁŘ, P. et. al, 2009. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 

ISBN 978-80-7262-657-1.  

KOVÁČIKOVÁ, V., BERANOVÁ, B., 1998, Tělesné schéma a jeho zátěž ve vertikále z 

pohledu ontogeneze, otázka tréninku, trénink u pacienta s CP, logopedie. Rehabilitacia, roč. 31, 

č. 2, s. 75-77. 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

69 

LACOUX, P., I. K. CROMBIE a W. MACRAE, 2002. Pain in traumatic upper limb amputees in 

Sierra Leone. Pain [online]. roč. 99, č. 1-2, s. 309–12. ISSN 0304-3959. Dostupné z: 

doi:10.1016/S0304-3959(02)00154-9  

LEJČKO, J., 2001, Fantomová bolest: Doporučené postupy pro praktické lékaře, Dostupné z: 

http://www.lecba-bolesti.cz/dokumenty/fantomova_bolest.pdf  

LEWIT, K., 2003, Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: 

Sdělovací technika ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně. 

ISBN 80-866-4504-5. 

LOUIS, E, ., G. K.YORK, 2006. Weir Mitchell's observations on sensory localization and their 

influence on Jacksonian neurology. Neurology, [online] roč. 66, č.8, s. 1241-1244. ISSN: 1526-

632X. Dostupné z: doi:10.1212/01.wnl.0000208512.66181.9e 

MASOPUST, V., ROKYTA, R., 2007, Stimulace motorické mozkové kůry: odborná příloha 

Zdravotnických novin. Lékařské listy [online]. Praha: Ambit Media, č. 15, s. 12-13 [cit. 2016-

03-09]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/stimulace-motoricke-

mozkove-kury-318781 

MCGONIGLE, D. J., R. HÄNNINEN, S. SALENIUS, R HARI, C. D. FRIT, 

R. S.  J. FRACKOWIAK, 2002. Whose arm is it anyway? An fMRI case study of 

supernumerary phantom limb. Brain : a journal of neurology [online]. roč. 125, č. 6, s. 1265–

1274. ISSN 0006-8950. Dostupné z: doi:10.1093/brain/awf139 

MELZACK, R., 1992. Phantom limbs. Scientific American, [online], 266.4: 120-125. Dostupné 

z: doi:10.1038/scientificamerican0492-120 

MELZACK, R., 1996. Gate control theory and beyond. Pain Forum [online]. B.m.: American 

Pain Society, roč. 5, č. 1, s. 40–44. ISSN 10823174. Dostupné z: doi:10.1016/S1082-

3174(96)80067-5 

MELZACK, R., 1999. From the gate to the neuromatrix. Pain Supplement [online]. roč. 6, č. 1, 

s. 121–126. ISSN 0304-3959. Dostupné z: doi:10.1016/S0304-3959(99)00145-1  

MELZACK, R., 2001. Pain and the neuromatrix in the brain. Journal of dental education. 

[online] roč. 65, č. 12, s. 1378–1382. ISSN 0022-0337. Dostupné z: 

http://www.jdentaled.org/content/65/12/1378.full.pdf+html 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

70 

MULVEY, R.M., H.E. RADFORD, J.H. FAWKNER, L. HIRST, V. NEUMANN a M.I. 

JOHNSON, 2013. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation for Phantom Pain and Stump 

Pain in Adult Amputees. Pain practice [online]. roč. 13, č. 4, s. 289–296. Dostupné z: doi: 

10.1111/j.1533-2500.2012.00593.x 

MURRAY, C. D. aj. FOX, 2016. Body image and prosthesis satisfaction in the lower limb 

amputee. Disability and Rehabilitation [online]. roč. 8288, č. March. Dostupné z: 

doi:10.1080/09638280210150014 

MURRAY, C. D., S. PETTIFER, T. HOWARD, E. L. PATCHICK, J. KULKARNI, 

C. BAMFORD, F. CAILLETTE, 2007. The treatment of phantom limb pain using immersive 

virtual reality : Three case studies. Disability and Rehabilitation [online]. roč. 29, č. 9, s. 1464–

1469. Dostupné z: doi:10.1080/09638280601107385 

NERADILEK, F., 1998. Zkušenosti s transkutánní elektroneurostimulací při léčbě chronické 

nepotlačitelné bolesti - kazuistika. Bolest. [online]. roč. 3, s. 68–71. Dostupné z: 

http://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/1998/3_1998/04_neradilek_bol_3-98.pdf 

NIKOLAJSEN, L., 2012. Postamputation pain: studies on mechanisms. Danish Medical Journal 

[online]. roč. 59, č. 10, s. B4527. ISSN 2245-1919. 

Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23158899 

NIKOLAJSEN, L., S. ILKJÆR a T. S. JENSEN, 2000. Relationship between mechanical 

sensitivity and postamputation pain: A prospective study. European Journal of Pain [online]. 

roč. 4, č. 4, s. 327–334. ISSN 10903801. Dostupné z: doi:10.1053/eujp.2000.0194 

NIKOLAJSEN, L., S. ILKJÆR, K. KRØNER, J. H. CHRISTENSEN a T. S. JENSEN, 1997. 

The influence of preamputation pain on postamputation stump and phantom pain. Pain 

[online]. roč. 72, č. 3, s. 393–405. ISSN 03043959. Dostupné z: doi:10.1016/S0304-

3959(97)00061-4 

NIRAJ, S. a G. NIRAJ, 2014. Phantom Limb Pain and Its Psychologic Management: A Critical 

Review. Pain Management Nursing [online]. B.m.: American Society for Pain Management 

Nursing, roč. 15, č. 1, s. 349–364. ISSN 15249042. Dostupné z: 

doi:10.1016/j.pmn.2012.04.001 

NOVOTNÁ, A. a E. EHLER, 2006. Praktické tipy pro léčbu chronické bolesti opioidy v 

neurologii. Neurologie pro praxi. [online] č. 2, s. 104–107. 

Dostupné z: http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2006/04/10.pdf 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

71 

PERRY, B. N., C. MERCIER, S. R PETTIFER, J. COLE a J. W. TSAO, 2014. Virtual reality 

therapies for phantom limb pain. European journal of pain (London, England) [online]. roč. 18, 

č. 7, s. 897–9. ISSN 1532-2149. Dostupné z: doi:10.1002/ejp.559 

PIROWSKA, A., T. WLOCH, R. NOWOBILSKI, M.PLASZEWSKI, A. HOCINI 

a D. MÉNAGER, 2014. Phantom phenomena and body scheme after limb amputation: A 

literature review. Neurologia i Neurochirurgia Polska [online], roč. 48, č. 1, s. 52–59. ISSN 

00283843. Dostupné z: doi:10.1016/j.pjnns.2013.03.002 

PODĚBRADSKÝ, J., PODĚBRADSKÁ, R., 2009, Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. 1. 

vyd. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-2899-5. 

PONS, T.P., P.E. GARRAGHTY, A.K. OMMAYA, J.H. KAAS, E. TAUB a M. MISHKIN, 

1991. Massive cortical reoranisation after sensory deafferentiation in adult macaques. Science. 

[online]. roč. 252, s. 1857–1860. Dostupné z: doi: 10.1126/science.1843843 

POSPÍŠIL, D. (2010) Fyzioterapie po amputaci dolní končetiny. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova. 1. LF. Mariánské lázně. 

RAMACHANDRAN, V. S. , 1998, Consciousness and body image: lessons from phantom 

limbs, Capgras syndrome and pain asymbolia.  Philosophical Transactions of the Royal Society 

of London B: Biological Sciences, [online], roč. 353, č. 1377, s. 851–859. Dostupné z: 

doi:10.1098/rstb.1998.0337.  

RAMACHANDRAN, V. S., 2013, Mozek a jeho tajemství, aneb, Pátrání neurovědců po tom, co 

nás činí lidmi. Vyd. 1. Praha: Dybbuk, ISBN 978-80-7438-080-8. 

RAMACHANDRAN, V. S. a E.L. ALTSCHULER, 2009. The use of visual feedback, in 

particular mirror visual feedback, in restoring brain function. Brain [online]. č. 132, s. 1693–

1710. Dostupné z: doi:10.1093/brain/awp135  

RAMACHANDRAN, V. S. a S. BLAKESLEE. 1998. Phantoms in the brain: probing the 

mysteries of the human mind. 1st ed. New York: William Morrow. [online], ISBN 06-881-

5247-3. Dostupné z: http://m.friendfeed-

media.com/d16e074a8ead7418e4b0ef6bd60c09ed6c30342d  



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

72 

RAMACHANDRAN, V. S., D. BRANG, P. D. MCGEOCH, 2009. Size reduction using Mirror 

Visual Feedback ( MVF ) reduces phantom pain. Psychology Press [online]. roč. 4794, č. 

March, s. 357–360. Dostupné z: doi:10.1080/13554790903081767 

RAMACHANDRAN, V. S. a W. HIRSTEIN, 1998. The perception of phantom limbs. The D. O. 

Hebb lecture. Brain [online]. roč. 121, s. 1603–1630. ISSN 00068950. Dostupné z: 

doi:10.1093/brain/121.9.1603 

ROKYTA, Richard, 2000. Fantomová bolest. Vesmír. roč. 79/130, č. 9, s. 490–492. ISSN 1214-

4029. Dostupné z: http://casopis.vesmir.cz/clanek/fantomova-bolest 

SAHIN, S. H., A. COLAK, C. ARAR, E. TUTUNCULER, N. SUT, B. YILMAZ a M. 

BIRTANE, 2011. A Retrospective Trial Comparing the Effects of Different Anesthetic 

Techniques on Phantom Pain After Lower Limb Amputation. Current Therapeutic Research - 

Clinical and Experimental [online], roč. 72, č. 3, s. 127–137. ISSN 0011393X. Dostupné z: 

doi:10.1016/j.curtheres.2011.06.001 

SCHLEY, M.T., WILMS P., TOEPFNER, S., SCHALLER, H.P., SCHMELZ, M., KONRAD 

C.J., 2008, Painful and nonpainful phantom and stump sensations in acute traumatic amputees. 

Journal of Trauma and Acute Care Surgery, [online], roč. 65, č. 4, s. 858–864, Dostupné z: doi: 

10.1097/TA.0b013e31812eed9e 

SCHWOEBEL, J. a H B.COSLETT, 2005. Evidence for Multiple, Distinct Representations of 

the Human Body. Journal of cognitive neuroscience. [online], roč. 17, č. 4, s. 543–553. 

Dostupné z: doi:10.1162/0898929053467587  

SMUTNÝ, Milan. 2009. Informace pro pacienty po amputaci končetiny. 1. vyd. Praha: Federace 

ortopedických protetiků technických oborů. ISBN 978-80-254-3820-6. 

SOSNA, A., 2001. Základy ortopedie. Vyd. 1. Praha: Triton. ISBN 80-725-4202-8. 

SUBEDI, B. a G. T. GROSSBERG, 2011a. Phantom limb pain: mechanisms and treatment 

approaches. Pain research and treatment [online]. 1., roč. 2011, s. 864605 [vid. 28. srpen 

2015]. ISSN 2090-1550. Dostupné z: doi:10.1155/2011/864605 

SUBEDI, B. a G. T. GROSSBERG, 2011b. Phantom Limb Pain: Mechanisms and Treatment 

Approaches. Pain Research and Treatment [online]. roč. 2011, s. 1–8. ISSN 2090-1542. 

Dostupné z: doi:10.1155/2011/864605 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

73 

SÝSOVÁ, A. (2008). Péče o pahýl: manuál pro pacienty po amputaci dolní končetiny. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 1. LF. Praha 

ŠIMLOVÁ, M. (2014), Ovlivňování fantomových bolestí fyzioterapeutickými přístupy. 

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Plzeň. 

TILAK, M., S. A. ISAAC, J. FLETCHER, L. T. VASANTHAN, R. S.SUBBAIAH, A. BABU, 

R. BHIDE a G. THARION, 2015. ‘Mirror Therapy and Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation for Management of Phantom Limb Pain in Amputees – A Single Blinded 

Randomized Controlled Trial’. Physiotherapy Research International [online]. ISSN 

13582267. Dostupné z: doi:10.1002/pri.1626 

TSENG, C.-C., P.-Y. CHEN a Y.-C. LEE, 2014. Successful treatment of phantom limb pain and 

phantom limb sensation in the traumatic amputee using scalp acupuncture. Acupuncture in 

Medicine [online]. roč. 32, č. 4, s. 356–358. ISSN 0964-5284. Dostupné z: 

doi:10.1136/acupmed-2014-010556 

  



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

74 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1: Senzorický homunkulus ...................................................................... 19 

Obrázek č. 2 : Projekce mapy pro ruku na obličeji pacienta ..................................... 19 

Obrázek č. 3: Snímání elekromyografického signálu 

 a aktivní pohybování virtuální končetinou ............................................................... 41 

Obrázek č. 4: Dotazník o bolesti PainDETECT ........................................................ 48 

Obrázek č. 5: Dotazník č. 1a ..................................................................................... 53 

Obrázek č. 6: Dotazník č. 1b ..................................................................................... 54 

Obrázek č. 7: Dotazník č.2a ...................................................................................... 58 

Obrázek č. 8: Dotazník č. 2b ..................................................................................... 59 

  



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

75 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Fotodokumentace – kazuistika č. 1 - pacient na lůžku (fotografie) ...... 76 

Příloha č. 2: Fotodokumentace – kazuistika č. 1 – pozice při terapii (fotografie) .... 76 

Příloha č. 3: Fotodokumentace – kazuistika č. 1 – terapie (3 fotografie) ................. 77 

  



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

76 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

 

 

Příloha č.2

 



Bakalářská práce  Současné fyzioterapeutické přístupy k léčbě fantomových bolestí po amputacích 

77 

Příloha č.3 

 

 


