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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
a. (aa.)

arteria (arteriae)

AO

atlantooccipitální

bilat.

bilateralis

C

cervikální

CNS

centrální nervový systém

C-Th

cerviko-thorakální

Dg.

diagnóza

DK (DKK)

dolní končetina (dolní končetiny)

GA

gynekologická anamnéza

HK (HKK)

horní končetina (horní končetiny)

L

lumbální

l. dx.

lateris dextri

l. sin.

lateris sinistri

m. (mm.)

musculus (musculi)

n. (nn.)

nervus (nervi)

SI

sakroiliakální

SIPS

spina iliaca posterior superior

Th

thorakální

Th-L

thorako-lumbální

TrP

trigger point
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1 ÚVOD
Inkontinence moči je definována jako stav mimovolního úniku moči, který je objektivně
prokazatelný a představuje medicínsko-psychologický a sociálně-hygienický problém. Patří
k nejčastějším zdravotním problémům zejména ženské populace a má zásadní vliv na kvalitu života
inkontinencí trpících osob (Hanuš, 2004).
Údaje o prevalenci inkontinence moči u žen se v literatuře dosti různí. Obecně lze
konstatovat, že močovou inkontinencí trpí 15 – 57 % ženské populace. Epidemiologické výzkumy
však komplikuje skutečnost, že je problém inkontinence stále ještě tabuizován. Uvádí se, že
odbornou pomoc vyhledá méně než polovina takto postižených žen (Krhut, Holaňová & Muroňová,
2005).
Ačkoli močová inkontinence představuje početnou skupinu etiologicky heterogenních poruch
vyžadujících při léčbě mezioborovou spolupráci a významně zhoršuje kvalitu života, není její
diagnostice, racionální léčbě a prevenci věnována dostatečná pozornost. Je tomu tak navzdory
skutečnosti, že má inkontinence moči významné ekonomické důsledky a představuje
nezanedbatelnou finanční zátěž jak pro instituce financující veřejné zdravotnictví, tak pro
individuální plátce, kteří v různém rozsahu hradí náklady spojené s léčbou močové inkontinence
i s použitím kompenzačních pomůcek, mírnících důsledky inkontinence (Bojar, Kučera &
Svěráková, 2004).
Výše popsané skutečnosti mě vedly k rozhodnutí věnovat se problematice močové
inkontinence ve své diplomové práci.
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2 PŘEHLED POZNATKŮ
2.1 Anatomie mikce
2.1.1 Anatomie dolních cest močových
Močový měchýř
Močový měchýř je uložen v malé pánvi za symfýzou. Je to dutý orgán, ve kterém se
shromažďuje moč před vyprázdněním.
Stěnu měchýře tvoří sliznice s epitelem přechodného typu, svalovina a tenká vrstva
adventicie. Jeho kraniální část je kryta viscerálním peritoneem (Čihák, 2002).
Podle Tanagha a Smithe (1966) se svalovina močového měchýře skládá ze tří vrstev hladkého
svalu – detrusoru. Zevní a vnitřní vrstva jsou longitudinální a přecházejí plynule na uretru, střední
vrstva je cirkulární a končí u vnitřního ústí uretry. Zevní longitudinální vrstva, jež postupně
přechází na krček měchýře a uretru, mění postupně svá vlákna v šikmé až cirkulární a vytváří zde
po obou stranách protisměrné kličky m. sphincter vesicae, podílející se na funkci a morfologii
uretrovesikální junkce při mikci a zároveň zabraňují refluxu moči při kontrakci močového měchýře.
Vnitřní longitudinální vrstva detrusoru přechází plynule na uretru. Cirkulární vrstva končí
u vnitřního ústí uretry, kde její vlákna toto ústí obkružují, směrem dozadu se spojují s vlákny vnitřní
vrstvy a tvoří součást tzv. bazální plotny. Zadní část této plotny je tvořena vlákny střední cirkulární
vrstvy. Během kontinence probíhají její vlákna kolmo na osu uretry a mají tak největší uzavírací
schopnost. Při mikci nebo u inkontinentních osob báze měchýře poklesá, čímž bazální plotna ztrácí
schopnost uzávěru uretry (Zikmund, 1999, 2001).
Výše uvedené rozlišení je zřetelné pouze na úrovni trigona, což je struktura trojúhelníkového
tvaru, která je ohraničena ústími obou močovodů a vnitřním ústím močové trubice. Jinak je detrusor
tvořen spletí vláken, která přecházejí ze zevní do obou vnitřních vrstev.
Zatímco hluboká vrstva trigona jeví stejné charakteristické rysy jako svalovina detrusoru, lze
na trigonu odlišit tenkou povrchní vrstvu, která se liší histochemicky a přechází na zadní stěnu
proximální uretry, směrem vzhůru se spojuje s hladkým svalem tvořícím stěnu ureteru a napomáhá
zabraňovat vzniku vesiko-ureterálního refluxu při mikci; soubor svaloviny stěny trigona se označuje
jako m. trigonalis.
10

Výzkumy posledních let však takto popsanou kontinuitu uretry a močového měchýře popírají
a hovoří o rozdílnosti uretrální svaloviny z hlediska biologie, histologie i genetiky (Zikmund,
2001).

Cévní zásobení
Na cévním zásobení močového měchýře se podílejí tepny a žíly. Tepny k měchýři přicházejí
z a. iliaca interna. Horní část měchýře zásobují aa. vesicales superiores, dolní část aa. vesicales
inferiores (Dokládal & Páč, 2000). Venózní síť je bohatá a zvláště při bazi měchýře tvoří bohaté
plexy, odkud krev odvádějí vv. vesicales do v. iliaca interna (Zikmund, 2001).
Nervové zásobení
Nervové zásobení močového měchýře vychází z plexus pelvicus. Sympatická vlákna
přicházejí ze segmentu Th10 – L2, parasympatická inervace je zajištěna prostřednictvím nn. pelvici
z mikčního centra v segmentech S2 – S4. Sympatická a parasympatická vlákna se zde spojují a tvoří
zmíněný plexus pelvicus (Zikmund, 2001).

Močová trubice
Uretra ženy je 3 – 5 cm dlouhá a 6 mm široká trubice jdoucí z močového měchýře za
symfýzou, ventrokaudálně před vaginou, k zevnímu vyústění mezi malými stydkými pysky. Podle
svého průběhu se uretra dělí na tři části:
a) intramurální část – ve stěně měchýře
b) pelvická část – mezi měchýřem a diaphragma urogenitale
c) perineální část – pod diaphragma urogenitale (Čihák, 2002).
Uretra je v proximální části tvořena hladkým svalem m. sphincter vesicae, distálněji pak
přistupuje komponenta příčně pruhovaného svalu m. sphincter urethrae externus. Příčně pruhovaná
svalovina uretry leží zevně od vnitřní longitudinální vrstvy hladkého svalu. V proximální části mají
její vlákna cirkulární směr a obkružují uretru a pochvu, distálně leží na diafragma urogenitale,
s nímž má četná spojení. Další podíl příčně pruhovaných vláken přichází od pars pubica
m. levatoris ani (m. pubococcygeus) z laterální strany. Tato vlákna jsou zavzata do vaginální stěny
a upínají se do zevní třetiny uretry.
Hlavní role příčně pruhovaných svalových vláken okolí uretry spočívá v okamžité kontrakci
při zvýšení intraabdominálního tlaku.
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Pro uzavírací schopnost uretry má významnou roli také její mukóza a submukóza s četnými
venózními plexy (Zikmund, 1999, 2001).

Cévní zásobení
Arteriální zásobení uretry zajišťují aa. vesicales inferiores a a. vaginalis, jež je větví
a. uterina; na výživě perineálního úseku uretry se též podílí a. pudenda interna. Žíly uretry vedou
v pánevním úseku do přilehlých žilních pletení, v perineálním úseku do žil malých stydkých pysků
(Čihák, 2002).
Nervové zásobení
Nervové zásobení uretry vychází z plexus pelvicus. Inervaci příčně pruhovaného svalu
zajišťuje pánevní parasympatikus (vlastní m. sphincter urethrae externus) a n. pudendalis (svalová
vlákna z m. pubococcygeus) (Gösling, 1979).

2.1.2 Anatomie pánve a pánevního dna
Skelet pánevní
Pánev je tvořena párovými pánevními kostmi, které se vpředu spojují chrupavčitou symfýzou,
vzadu jsou pak křížokyčelními klouby spojeny s kostí křížovou a tvoří tak společně s ní značně
pevný, ale pružný prstenec. Spojení na pánvi je navíc zesíleno pánevními vazy (Kolektiv autorů,
1996).
V pánevní dutině rozlišujeme velkou a malou pánev. Velkou pánev ohraničují lopaty kostí
kyčelních, malou pánev především kost křížová, stydké a sedací kosti. Hranicí mezi prostory velké
a malé pánve je linea terminalis.
Z klinického hlediska je velmi významným prostorem malá pánev, jejíž dutina má u ženy
válcovitý tvar. Nahoře přechází malá pánev do velké pánve, dole je uzavřena útvary pánevního dna;
boční stěny tvoří dolní části kostěné pánve. V dutině malé pánve jsou uloženy části pohlavních
a močových orgánů a konečník (Čihák, 2001; Dylevský, Druga & Mrázková, 2000).
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Pánevní dno
Zajištění kontinence je z velké části závislé na fixaci měchýře a uretrovesikálního spojení
v intraabdominální poloze. Na tomto jevu se podílejí svaly a fascie pánevního dna spolu
s ligamenty fixujícími uretru ke stydké sponě.
Konkavita pánevního dna se mění podle toho, zda se právě kontrahuje nebo je relaxováno. Při
relaxaci dna (na počátku mikce nebo při stresové inkontinenci) uretrovesikální spojení poklesá,
dostává se pod úroveň dna a uzavírací schopnost uretry je tím snížena. Při kontrakci je pak pochva
i hrdlo zvedáno dopředu (Anderlová, 2005).

Obr. 1. Svaly pánevního dna; vnitřní plocha; pohled

Obr. 2. Svaly pánevního dna; vnější plocha; pohled

shora (Čihák, 2001)

zdola (Čihák, 2001)

1 m. coccygeus

5 hiatus urogenitalis

1 lig. sacrotuberale

5 m. iliococcygeus

2 – 4 m. levator ani

6 otvor pro rectum

2 lig. sacrospinale

6 m. puborectalis

2 m. iliococcygeus

3 m. coccygeus

7 m. pubovaginalis

3 arcus tendineus m. levatoris ani

4 m. obturatorius internus

8 hiatus urogenitalis

4 m. pubococcygeus

5 – 7 m. levator ani

9 otvor pro rectum

Pánevní dno tvoří dvě části – diaphragma pelvis a diaphragma urogenitale.
Diaphragma pelvis
Diaphragma pelvis má tvar mělké nálevky, jež začíná na stěnách malé pánve a sbíhá se
kaudálně k průchodu konečníku, před kterým je průchod močové trubice; u ženy je navíc
za močovou trubicí průchod pochvy. Ventrolaterálně tvoří diaphragma pelvis m. levator ani,
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dorzolaterálně pak m. coccygeus. K oddílům m. levator ani se z dolní strany přikládá m. sphincter
ani externus, který však vývojově k této přepážce nepatří.
M. levator ani se skládá z mediální pars pubica, nazývané též m. pubococcygeus a z laterální
pars iliaca, označované jako m. iliococcygeus. Pars pubica začíná zevně od symfýzy; mezi pars
pubica pravé a levé strany je štěrbina, hiatus urogenitalis, kudy prochází močová trubice a u ženy
za ní vagina. Snopce této části svalu ze stran lemují, obkružují a zezadu uzavírají hiatus
urogenitalis, čímž se stávají podpůrným systémem pro polohu pánevních orgánů, zejména dělohy.
Další snopce obkružují dorzálněji uložené rektum a mají významnou funkci pro kontinenci. Pars
iliaca odstupuje od fascie m. obturatorius internus, která jde od os pubis dozadu ke spina ischiadica.
Z vnitřního okraje pars iliaca se oddělují snopce jdoucí ke konečníku jako m. puborectalis,
k prostatě u muže jako m. puboprostaticus a k pochvě u ženy jako m. pubovaginalis. Úponem částí
m. levator ani je ligamentum anococcygeum, které je napjato od zadní strany rekta ke kostrči; část
snopců pokračuje přímo na kostrč. M. levator ani je svěračem dutých orgánů v pánevním východu
a zdvihačem rekta a pánevního dna. Pubická část svalu podpírá i dělohu a je tedy součástí
tzv. podpůrného děložního aparátu. Svalové snopce, které obemykají pochvu, zdvihají zadní
poševní stěnu a vyvolávají její kompresi. M. puborectalis je hlavním svalem, který spolu s
m. sphincter ani externus uzavírá konečník.
M. coccygeus začíná od spina ischiadica a rozbíhá se na boční stěny kostrče a spodní část
křížové kosti. Svým okrajem navazuje na zadní okraj levátoru a doplňuje tak zadní část nálevky
pánevního dna. Táhne kostrč ventrálně a vrací ji tak po zaklonění při porodu nebo při defekaci do
původní polohy.
Funkce diaphragma pelvis jako celku spočívá v odpovídající reakci pánevního dna při
kontrakci břišních svalů, se kterými má společný vývojový základ. Podílí se rovněž na zachování
pozice

nitrobřišních

orgánů

a

udržení

pozice

vesikouretrální

junkce

při

změnách

intraabdominálního tlaku. Diaphragma pelvis je rovněž označována jako antagonista bránice
a břišní svaloviny (Čihák, 2001; Dylevský a kol., 2000; Hnízdil a kol., 1996; Marek a kol., 2000).
Diaphragma urogenitale
Diaphragma urogenitale je trojúhelníková vazivově – svalová ploténka rozepjatá mezi
dolními rameny stydkých a sedacích kostí, která částečně uzavírá hiatus urogenitalis. Obklopuje
uretru a pochvu, před rektem se spojuje v centrum tendineum perinei. Zde je membrána pevně
spojena s m. pubococcygeus. Mezi vazivovou tkání se nacházejí snopce příčně pruhovaných vláken
m. transversus perinei profundus, v novější literatuře označované jako m. compressor urethrae
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a m. sphincter uretrovaginale. Na spodním listu urogenitálního diafragmatu jsou uloženy
m. transversus perinei superficialis, m. ischiocavernosus a m. bulbocavernosus. Diafragma
urogenitale svým téměř horizontálním průběhem vstoje přispívá k udržení pozice uretry,
vesikouretrální junkce a vaginy.
Diskutovanými strukturami mající určitý význam v podpoře močového měchýře, uretry
a pochvy jsou ligamenta pubourethralia, párové vazivové struktury vedoucí z přední strany cervixu
a pochvy kolem báze močového měchýře dopředu na zadní stěnu spony stydké (Halaška a kol.,
2004).
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2.2 Neurofyziologie mikce
Základními funkcemi močového měchýře jsou zadržování a vyprazdňování moči. Mikce
a močová kontinence jsou závislé na přesné koordinaci močového měchýře a příčně pruhovaného
svěrače uretry (m. sphincter urethrae externus), který uzavírá močový měchýř. Během fáze
hromadění a zadržování moči je svalovina svěrače relaxována a extrauretrální sfinkter je tonicky
aktivní. Během močení se pak extrauretrální sfinkter uvolňuje, dochází ke kontrakci močového
měchýře a vypuzení nahromaděné moči. Tyto funkce jsou závislé na dokonalé nervové koordinaci,
na které se podílí centrální i periferní nervový systém (Halaška a kol., 2004).

2.2.1 Centrální nervový systém
Mikce jako taková je základním míšním reflexem, aktivovaným a tlumeným vyššími
mozkovými centry. Souhra mezi jednotlivými úrovněmi podílejícími se na řízení mikce je zajištěna
pomocí čtyř Bradleyho reflexních oblouků (Bradley, 1978).
Prostřednictvím těchto oblouků ovlivňuje mikční centrum ve frontálním laloku veškeré
shromažďovací a vyprazdňovací funkce močového měchýře a uretry.
Celý tento proces je členěn do následujících fází:
•

potlačování vyprazdňovacího reflexu mimo mikci

•

zajišťování volní kontroly mikce

•

koordinace mezi detrusorem a uretrou

•

tonizace motorických nervů inervujících svěrač uretry (Halaška a kol., 2004)

Bradleyho reflexní oblouky
První oblouk spojuje frontální kortex s retikulární formací, jež v součinnosti s mozečkem
zajišťují volní kontrolu integrace funkce močového měchýře a uretry a umožňuje potlačení
kontrakce detrusoru močového měchýře.
Druhý oblouk spojuje mozkový kmen se sakrální míchou a močovým měchýřem.
Třetí oblouk zajišťuje spojení močového měchýře se sakrální míchou a uretrou. Koordinuje
vztah mezi detrusorem (kontrakce) a uretrou (relaxace).
Čtvrtý oblouk začíná v motorickém kortexu předních laloků, pokračuje pyramidovou drahou
k močovému měchýři a jeho uzávěrovému mechanismu s významem pro volní kontrolu
shromažďování a vypuzování moči a také pro tonizaci pudendálních motorických nervů
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inervujících anální svěrač. Celý reflexní oblouk od receptorů ve stěně močového měchýře cestou
nn. pelvici do centrálního nervového systému a zpět parasympatikem plexus pelvicus ke svalovým
buňkám detrusoru dozrává a je navozen výchovou mezi 1. – 4. rokem života (Halaška a kol., 2004).

Mikční centrum v sakrální míše
Anatomickým centrem mikčního reflexu je mikční centrum v sakrální míše (Budgeovo
centrum), jež je situováno do oblasti segmentů S2-S4. V šedé hmotě těchto segmentů jsou dvě
detrusorová a dvě pudendální jádra. Detrusorové jádro obstarává motorickou inervaci pro detrusor,
pudendální jádro pro příčně pruhovaný svěrač. Každé z těchto jader je navzájem spojeno
s ostatními. Do detrusorového a pudendálního jádra vstupují senzorické podněty ze submukózy,
mukózy, detrusoru, svaloviny pánevního dna a hráze. Z detrusorového jádra, jež je mimo mikci
trvale inhibováno CNS, vycházejí impulzy předními kořeny míšními a jako nn. pelvici končí
v pánevních gangliích. Pudendální jádro je trvale tonicky aktivní a vysílá nepřetržitě podněty cestou
n. pudendalis k zevnímu svěrači. Jedinou inhibicí tohoto centra je volní potlačení jeho funkce
během mikce, což umožní relaxaci pánevního dna.
Relaxaci pánevního dna usnadňuje ještě segmentární reflex; při něm senzorické aferentní
podněty z měchýře procházejí pudendálním jádrem a vyvolávají zde jeho inhibici. Inervace
m. sphincteris urethrae není přesto zcela jasná. Zdá se, že n. pudendalis inervuje pouze svalové
snopce přicházející z m. pubococcygeus. Část nervových vláken z pudendálního jádra se připojuje
k nn. pelvici a spolu s nimi jdou k uretře, kde inervují vlastní sphincter urethrae (Zikmund, 2001).

2.2.2 Periferní nervový systém
Periferní inervace močového měchýře a uretry je parasympatická, sympatická a somatická.
Parasympatická inervace, která zajišťuje převážně motorickou inervaci měchýře a uplatňuje se při
jeho vyprazdňování, přichází v nn. pelvici a začátek má v detrusorových jádrech sakrálního
mikčního centra. Sympatická vlákna, jež mají funkci inhibiční a napomáhají zadržování
a hromadění moči, přicházejí k měchýři v plexus hypogastricus inferior z dolních hrudních a
horních lumbálních segmentů a v bazi postraního parametria tvoří spolu s nn. pelvici plexus
pelvicus. Somatická inervace jde z pudendálního jádra mikčního centra cestou n. pudendalis
k zevnímu svěrači a pánevnímu dnu (Zikmund, 2001).
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2.3 Fyziologie mikce
Činnost močového měchýře a uretry nelze studovat odděleně, neboť tvoří funkční jednotku
a na shromažďování a vyprazdňování moče se podílí jak měchýř, tak i uretra.

2.3.1 Fáze plnící
Během plnění měchýře stoupá intravesikální tlak jen nepatrně (asi 1-2 cm H 2 O na 100 ml
náplně) a dosahuje tedy při maximální náplni hodnot asi 10-15cm H 2 O. Objem se zvětšuje, napětí
svalových vláken stoupá. Tím dochází ke zvýšení tonu protisměrných kliček v hrdle měchýře a tak
ke zvýšení intrauretrálního tlaku (uretrálního odporu) v tomto místě.
Proprioceptivní podněty ze stěny měchýře jdou též do pudendálního jádra v sakrální míše,
které vysílá podněty k příčně pruhovanému zevnímu sfinkteru uretry. Jeho zvyšující se tonus
napomáhá také ke zvyšování intrauretrálního tlaku (quarding reflex). Zatímco se tvar měchýře
mění, bazální plotna zůstává v neměnné poloze, absolutně plochá, kolmá na osu uretry. Vnitřní ústí
uretry je zcela uzavřeno. Podněty z plnícího se měchýře jdou do detrusorového jádra mikčního
centra. V novorozeneckém a dětském věku není toto centrum trvale inhibováno z CNS, neboť
nervové dráhy nejsou ještě plně myelinizovány a reaguje naprosto automaticky. Při určité náplni
měchýře dojde ke kontrakci detrusoru a zcela automatickému vyprázdnění měchýře. V pozdějším
věku, v důsledku postupující myelinizace a vlivem výchovy dítěte v rodině, nabývá převahy
inhibiční vliv vyšších nervových center. Za normálních okolností je tato kontrola neuvědomělá a
způsobuje vyřazení mikčního centra. Na inhibici se též podílí sympatikus. Při vyšším
intravesikálním tlaku nebo při náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku dochází cestou n. pudendalis ke
zvýšení tonu zevního svěrače a dna pánevního, což vede rovněž ke zvýšení uretrálního odporu.

2.3.2 Fáze vypuzovací
Mikční reflex je vyvolán podněty z měchýře, které jsou vedeny nn. pelvici zadními kořeny do
zadních míšních provazců a jimi do mozku. Je-li vhodná doba k mikci, pak pomine inhibiční vliv
mozkových center na centrum v sakrální míše a jeho činnost se stane automatickou. Asi 5-12
sekund před mikcí dojde k relaxaci pánevního dna a zevního svěrače následkem inhibice
pudendálního jádra. Tím dojde k poklesu uretrovesikálního spojení, báze nabývá nálevkovitého
tvaru, uretra se zkrátí a její vnitřní ústí se rozšíří. Zároveň se kontrahuje vnitřní longitudinální vrstva
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detrusoru, která dále pootevře vnitřní ústí uretry. Protisměrné kličky zevní longitudinální vrstvy
probíhají nyní šikmo a nemají tedy uzavírací efekt. Vnitřní uretrální ústí se tak dostává nejníže na
spodinu měchýře do místa maximálního intravesikálního tlaku. Kontrakce detrusoru vyvolá mikční
tlak v měchýři 4-6 kPa a maximální průtok moči 15-25 ml/sec. Kontrakce trvá až do úplného
vyprázdnění. Poté se kontrahuje zevní svěrač, který vyprázdní poslední zbytky moči zpět
do měchýře, hrdlo se zavře a detrusor relaxuje. Volní přerušení mikce se děje kontrakcí zevního
příčně pruhovaného svěrače, čímž se značně zvýší uretrální odpor ve středu uretry a proud moči se
přeruší. K relaxaci detrusoru dochází o něco později (Zikmund, 1999, 2001).
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2.4 Mechanismy kontinence
2.4.1 Kontinence v klidu
Vysvětlujeme-li kontinenci zcela mechanicky, lze říci, že je zajištěna tehdy, je-li intrauretrální
tlak (odpor uretry) vyšší než tlak v močovém měchýři. Tuto koncepci poprvé vyslovil Barnes v roce
1940 a ověřil Enhörning v roce 1961.
Za normálních okolností se hodnota uretrálního odporu pohybuje, v závislosti na věku, mezi
40-95 cm H 2 O. Na její velikosti se podílí několik vnitřních a zevních faktorů. Podíl jednotlivých
faktorů na zjištění kontinence se udává různý, mění se v závislosti na věku, ale žádná z dosavadních
teorií nevysvětluje kontinenci beze zbytku.
Z vnitřních faktorů jsou to:
•

tonus hladkého svalu

•

stav vaskulatury v submukóze uretry

•

příčně pruhovaná svalovina uretry a okolí

•

přenos tlaku z dutiny břišní na uretru

•

sympatická inervace

•

kvalita epitelu a pojivové tkáně

Ze zevních faktorů se na zajištění kontinence podílí:
•

endopelvická fascie a neporušenost fixačního aparátu

•

síla a spojení m. levator ani s endopelvickou fascií
V první třetině uretry je uretrální odpor tvořen převážně činností hladkého svalu. Jeho hlavní

funkcí je udržet bazální uretrální tlak, a to buď přímo tonem svalových vláken nebo nepřímo
regulací přítoku krve do submukózních plexů. Svůj vliv na výši uretrálního odporu má i stav
uretrální sliznice a elasticita tkání. Ve střední třetině je odpor největší a je dán součtem účinku
hladkého svalu, příčně pruhovaného svěrače a submukózy. S přibývajícím věkem se síla příčně
pruhovaného svěrače zeslabuje až zcela mizí. Množství a charakter hladkých svalových vláken se
věkem nemění. V zevní třetině je uzavírací schopnost uretry minimální. Vliv na velikost
uzavíracího tlaku má také přenos intraabdominálního tlaku na uretru, který se uplatňuje i v klidu
vahou nitrobřišních orgánů a dýchacími pohyby (Zikmund, 2001).
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2.4.2 Kontinence při stresu
Při kašli, kýchnutí a pod. stoupají hodnoty intraabdominálního tlaku a tím i tlaku
intravesikálního a přesahují hodnoty uretrálního odporu v klidu. Proč u zdravého člověka nedojde
k odtoku moči, vysvětlil Enhörning v roce 1961. Jeho teorie vychází z faktu, že močový měchýř
spolu s uretrovesikálním spojením a proximální uretrou je uložen nad pánevním dnem – tedy
intraabdominálně.

Každé intraabdominální

zvýšení

tlaku

vede

sice ke

zvýšení

tlaku

intravesikálního, ale působí zároveň na proximální část uretry. Tím se zvýší uretrální odpor
o stejnou hodnotu jako tlak intravesikální a kontinence je zajištěna. Zvýšení tlaku je obvykle ještě
větší, protože náhlé zvýšení intraabdominálního tlaku stimuluje svalstvo dna pánevního a zevní
svěrač a jejich kontrakce též přispěje ke zvýšení uretrálního odporu. Efekt tohoto pasivního přenosu
tlaku na uretru je závislý na zachování normálních anatomických vztahů mezi močovým měchýřem
a uretrou a na fixaci uretrovesikálního spojení v intraabdominální poloze. Jisté je, že hlavní podíl
uzavírací funkce neleží ve středu uretry, jak by bylo možné díky anatomické stavbě předpokládat,
ale nachází se výše, v oblasti hrdla a proximální uretry (Zikmund, 2001).
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2.5 Močová inkontinence
2.5.1 Definice močové inkontinence
Inkontinence moči je podle definice Mezinárodní společnosti pro kontinenci (International
Continence Society, 1976) stavem mimovolního úniku moči, který je objektivně prokazatelný
a působí sociální a hygienické problémy.
Jedná se o častý a ve svých důsledcích závažný medicínský, společenský a ekonomický
problém, který stále ještě není dostatečným způsobem řešen (Čermák & Pacík, 2006).
Termínem inkontinence moči se označuje příznak (symptom) – pacientka konstatuje
mimovolou ztrátu moči, projev (sign) – objektivní průkaz ztráty moči a stav (condition) –
urodynamický průkaz ztráty moči (Martan, Mašata & Halaška, 2001).
Močová inkontinence, jež vzniká jako následek poruchy v souhře vypuzovacího
a uzávěrového mechanismu dolních cest močových, se vyskytuje prakticky ve všech věkových
kategoriích, přičemž incidence stoupá s věkem (Dvořáček, 2000).
Podle odhadů trpí tímto onemocněním v České republice přibližně 670 000 osob, z nich asi
510 000 žen. Přesto více než polovina takto postižených nehledá lékařskou pomoc (Čermák &
Pacík, 2006).

2.5.2 Etiologie močové inkontinence
Příčiny vzniku močové inkontinence jsou různé a jednotlivé prameny se lehce rozcházejí.
Většina z nich však hovoří o multifaktoriální podmíněnosti, do níž řadí vlivy anatomické
a hormonální, často diskutované jsou podmínky životního stylu, kulturní a sociální vlivy a dokonce
je zmiňována i závislost na rase. Jasnou a prokazatelnou se stala dispozice podmíněná pohlavím,
která zřetelně vystupuje při srovnání výskytu inkontinence u mužů a žen. Zatímco u mužů se s tímto
problémem setkáváme v důsledku úrazů, pooperačních stavů či vážnějších onemocnění, u žen je
vliv steroidních hormonů na uropoetický aparát jasným dispozičním faktorem. Vliv steroidních
hormonů bývá často diskutován v souvislosti s obdobím těhotenství či menopauzou. V období
prvního těhotenství, kdy je výskyt inkontinence velice častým jevem, způsobuje tento fakt nejen
změna hladiny steroidních hormonů, ale stejně tak i posun anatomických vztahů nitrobřišních
orgánů (děloha – měchýř – uretra) (Šťastná, 2000).
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Mezi nejčastější příčiny močové inkontinence, na kterých se většina autorů shoduje, patří:
a) morfologické příčiny
•

extrofie močového měchýře

•

ektopie ureteru

•

epispadie uretry

•

intravesikální obstrukce

•

cystolitiáza

•

cystitida

•

tumor močového měchýře nebo uretry

•

descensus pánevního dna

b) funkční příčiny
o

non-neurogenní

o

neurogenní
•

míšní trauma

•

trauma CNS

•

trauma pánevního plexu

•

po operacích malé pánve

•

nádory a infekce CNS

•

M. Parkinson

•

sclerosis multiplex

•

endokrinopatie

c) jiné příčiny (většinou přechodné)
•

komatózní stavy

•

imobilizace pacienta

•

cévní mozková příhoda

•

vliv léků

•

vliv prostředí

•

psychogenní příčiny

(Dvořáček, 2000; Kudela a kol., 2004; Zámečník, 2004)
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2.5.3 Klasifikace močové inkontinence
V současné době se v zájmu diagnostiky a léčby močové inkontinence doporučuje užívat
klasifikace dle Mezinárodní společnosti pro kontinenci, která rozlišuje následující formy
inkontinence (Halaška a kol., 2004; Martan a kol., 2001):
A. Uretrální
•

stresová

•

urgentní

•

reflexní

•

paradoxní

B. Extrauretrální
•

kongenitální (extrofie močového měchýře, ektopický ureter)

•

získaná (píštěle)

Stresová inkontinence
Jedná se o nechtěný únik moči způsobený náhlým zvýšením intraabdominálního tlaku při
insuficienci uzávěrového mechanismu, kdy intravesikální tlak převýší tlak intrauretrální, bez
současné kontrakce detrusoru. Moč uniká bezprostředně po zvýšení intraabdominálního tlaku
(Martan a kol., 2001).
V současnosti jsou známy dva hlavní patofyziologické mechanismy podmiňující přítomnost
stresové inkontinence moči – hypermobilita uretrovesikálního spojení a insuficience vnitřního
svěrače uretry. Hypermobilita uretrovesikální junkce vzniká v důsledku oslabení svalů pánevního
dna a fixačních ligament; výsledkem toho je pak inkompetence a sestup hrdla močového měchýře
a proximální uretry. Tento descensus brání kompresi uretry během zátěže a vede k přenosu
intraabdominálního tlaku pouze na močový měchýř, nikoli na uretru, což má za následek převýšení
intravesikálního tlaku nad tlakem intrauretrálním s následnou inkontinencí moči. Insuficience
vnitřního svěrače uretry vzniká v důsledku poškození mechanismů svěrače a jeho nervového
zásobení následkem neurologického onemocnění nebo chirurgického výkonu. Sfinkterový
mechanismus uretry pak nedokáže udržet dostatečný vnitřní tonus, zvláště při fyzické zátěži
(Čermák & Pacík, 2006; Hora, 2004; Zikmund, 2001).
Hovoříme-li o příčinách vzniku močové inkontinence, je na místě zmínit multifaktoriální
podmíněnost. Mezi faktory, které ovlivňují vznik a rozvoj stresové inkontinence patří dle Martana
a kol. (2001) porodní poranění pánevního dna, profesionální zatížení břišních svalů a pánevního
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dna, obezita, chronický kašel, konstituční méněcennost vaziva, poruchy prokrvení pánevní oblasti
a neuroendokrinní změny v klimakteriu.
Z hlediska hodnocení závažnosti se v klinické praxi ujalo dělení stresové inkontinence moči
na tři stupně dle Ingelmanna-Sundberga (Hanuš, 2005):
I. stupeň: inkontinence při kašli, smíchu, kýchnutí, zvedání těžkých předmětů, tedy v situacích
spojených s poměrně náhlým zvýšením intraabdominálního tlaku; moč odtéká pouze intermitentně
II. stupeň: inkontinence při běhu, chůzi, lehčí fyzické práci, tedy v situacích s podstatně mírnějším
vzestupem intraabdominálního tlaku než je tomu u prvního stupně
III. stupeň: inkontinence již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku; moč odtéká prakticky
permanentně při pomalé chůzi nebo v klidu.

Urgentní inkontinence
Je definována jako mimovolný únik moči při imperativním nucení na moč, což může být
způsobeno nadměrnými senzorickými impulzy z receptorů ve stěně močového měchýře nebo
nedostatečnou inhibicí mikčního reflexu.
U motorické formy urgentní inkontinence je únik moči způsoben netlumenými kontrakcemi
detrusoru. Uzávěrový mechanismus je zde plně funkční. Motorická forma je tedy způsobena
primární nedostatečností mozkové kontroly mikčního reflexu. Již slabé podněty z proprioceptivních
receptorů vyvolávají detrusorovou kontrakci. Mikční reflex je vůlí neovladatelný a nelze jej proto
potlačit. Nejčastější příčinou bývá postižení CNS na všech stupních, které vede ke ztrátě
inhibičního působení. Tato forma močové inkontinence bývá také spojována s termíny
„neinhibovaný močový měchýř“, kdy dochází k detrusorové kontrakci ve fázi plnění močového
měchýře, a dále pak „nestabilní měchýř“, kdy jsou netlumené kontrakce vyvolány provokačními
momenty jako je kašel, smích, změna polohy apod. Tyto stavy neinhibovaných kontrakcí však ve
skutečnosti nemusí být bezpodmínečně spojeny s inkontinencí. Zda opravdu dojde k úniku moči
závisí na tom, jestli intravesikální tlak při některé z kontrakcí detrusoru přesáhne odpor uretry.
U senzorické formy urgentní inkontinence je mikční reflex vyvolán zesílenými aferentními
impulzy z receptorů registrujících napětí močového měchýře přes normální centrální motorickou
inhibici. Není přítomna patologická aktivita detrusoru. Mohou být přítomny příznaky nízké
compliance nebo příznaky uretrální instability (Martan a kol., 2001; Zikmund, 2001).
Nejčastějším steskem pacientek s urgentní inkontinencí bývá časté močení spojené
s imperativním nucením na moč. Jestliže pacientka začne močit, obvykle není schopna proud moči
vůlí zastavit (Zikmund, 2001).
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Reflexní inkontinence
Jedná se o nechtěný únik moči způsobený abnormální reflexní aktivitou míšního centra za
nepřítomnosti pocitů běžně spojených s nucením na močení. Při onemocnění nebo poškození
centrálního nervového systému pacient ztrácí vědomou kontrolu mikčního reflexu, který pak
probíhá nekontrolovaně přes periferní mikční centrum v sakrální míše. Mikce nastává bez
předchozího pocitu nucení na močení, někdy mohou pacienta varovat vegetativní příznaky jako
např. pocení (Martan, Mašata & Švabík, 2005).
Příčinu reflexní inkontinence nacházíme obvykle v míšní lézi, která nastává při frakturách
obratlů, myelodysplásiích a nejrůznějších neuropatiích zánětlivého či degenerativního původu
(Zikmund, 2001).

Paradoxní inkontinence
Je definována jako mimovolný únik moči, který je způsoben pasivním přepětím stěny
močového měchýře. Chybí aktivita detrusoru. Často je také nazývána „inkontinencí z přeplnění“
(Martan a kol., 2005).
Příčinou paradoxní inkontinence může být poškození horního i dolního motoneuronu
způsobené traumatem, hysterektomií, amputací rekta pro karcinom či diabetickou neuropatií. Další
možnou příčinou může být mechanická či funkční obstrukce uretry s následnou dekompenzací
detrusoru (prolapsy dělohy a poševních stěn, stenózy uretry, velké tumory malé pánve
komprimující uretru) (Zikmund, 2001).

Extrauretrální inkontinence
Jedná se o trvalý odtok moči jinými cestami než uretrou, jehož příčinou jsou vrozené vady
(extrofie močového měchýře, ektopický ureter), píštěle či hypospadie (Kudela a kol., 2004).

Nejčastějšími typy močové inkontinence, se kterými se lékaři setkávají ve svých
gynekologických a urologických ambulancích, jsou inkontinence stresová a urgentní, popř. jejich
smíšená forma (Feyereisl & Krofta, 2006) (Obr.3.)

Obr. 3. Procentuální podíl výskytu příznaků inkontinence moči
v ženské populaci (Hanuš, 2005)
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2.6 Diagnostika močové inkontinence
Diagnostika močové inkontinence musí být komplexní a vyžaduje důkladné vyšetření.
Základním kamenem je podrobná anamnéza zahrnující rodinnou, osobní, gynekologickou
a porodnickou, sociální, pracovní a urologickou anamnézu. K základní orientaci o typu
inkontinence slouží dotazníky (Gaudenzův, Hodgkinsonův, Robertsonův apod.), které po
vyhodnocení stanoví stresové a urgentní skóre. Následuje podrobné gynekologické vyšetření.
Nezbytné je rovněž mikrobiologické vyšetření poševního sekretu a kultivace moči. K ozřejmění
močové inkontinence slouží některé klinické testy (Marshallův test, Q-tip test, Pad-weight test,
Stres test). Dále následuje endoskopické vyšetření, ultrasonografie a v ojedinělých případech
i nukleární magnetická rezonance. Nejpřesnější informace o typu inkontinence poskytují
urodynamické vyšetřovací metody, kam řadíme uroflowmetrii, cystometrii, uretrální profilometrii
a elektromyografii (Miklica, 2006).

Anamnéza
•

rodinná: anomálie uropoetického traktu, vrozené rozštěpové vady a anomálie v oblasti sakrální
míchy

•

osobní: dřívější a současná onemocnění, medikace

•

gynekologická a porodnická: údaje o menarché, menstruačním cyklu, počtu a průběhu porodů,
interupcích, menopauze, gynekologických obtížích a výkonech

•

sociální a pracovní: profese, fyzicky namáhavá činnost, stresové faktory doma a na pracovišti

•

speciální urologická: bolest či tlak za sponou, polakisurie, dysurie, nykturie, hematurie,
imperativní nucení na moč apod (Martan a kol., 2005; Zikmund, 2001).
Při inkontinenci moči nás zajímá začátek onemocnění, vztah k porodu, úrazu, operaci. Dále

zjišťujeme, za jakých okolností žena moč neudrží, zda moč odteče při kašli, smíchu, chůzi, běhu
nebo i v klidu, zda dojde k odtoku ihned či s několikavteřinovou latencí, množství odtékající moči,
zda dokáže nebo nedokáže zastavit proud moči, frekvence mikcí a kontinence v noci (Zikmund,
1999, 2001).

Gynekologické vyšetření
Vlastní vyšetření začíná aspekcí. Lékař si všímá introitu poševního, stavu hráze, jizev po
předchozích epiziotomiích, rupturách, sleduje zevní ústí uretry a sestup poševních stěn. Následuje
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vyšetření v zrcadlech a vyšetření palpační. Hodnotí se stav sliznice poševní, hrdla děložního,
velikost a uložení dělohy, mobilita uretrovesikálního spojení, stav hráze a funkční zdatnost
pánevního dna (Zikmund, 2001).

Mikrobiologické vyšetření poševního sekretu a kultivace moči
Tato vyšetření slouží k vyloučení akutní i chronické cystitidy, která může imitovat urgentní
inkontinenci (Zikmund, 2001).
Z klinických testů uvádím pouze Pad-weight test neboli Test vážení vložek.

Pad-weight test
Slouží k objektivizaci a kvantifikaci úniku moči. Pacientkám jsou váženy vložky během
určitého časového intervalu a nárůst hmotnosti vložek udává míru inkontinence. Obvykle se udává
jedno nebo dvouhodinový test. Během tohoto testu vypije pacientka určené množství tekutiny
a vykonává činnosti, o nichž víme, že provokují únik moči. Moč je mezitím jímána do vložek.
Při dvouhodinovém testu je postup následující:
0. až 15. minuta

pacientka vypije 500 ml během 15 minut

15. až 60. minuta

pacientka sedí a odpočívá

60. až 90. minuta

pacientka chodí a vystoupí po schodech do prvního patra

90. až 120. minuta

pacientka 10x vstane ze sedu
10x silně zakašle
běhá na místě jednu minutu
5x se hluboce předkloní
jednu minutu si umývá ruce pod tekoucí studenou vodou

Na konci testu se vložky váží na vahách a zaznamená se vymočený objem.
Test je pozitivní, zvětší-li se hmotnost vložek o více než 2 g (Čermák & Pacík, 2006; Zikmund,
2001).

Funkční sonografie dolních cest močových
Ultrazvukové vyšetření pozice a mobility hrdla močového měchýře a uretry je jednou
z diagnostických metod k posouzení typu inkontinence moči. Výběr vhodné ultrazvukové frekvence
závisí na typu vyšetřovací sondy a na zvoleném přístupu (perineální, transrektální nebo vaginální).
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Ultrazvukovým vyšetřením lze vizualizovat močový měchýř, uretru, stydkou kost, pochvu,
konečník a dělohu (Čermák & Pacík, 2006).

Urodynamické vyšetření
Urodynamika je definována jako nauka o transportu moči, jež je založena na uplatnění
fyzikálních zákonů hydrodynamiky v hodnocení funkce močových cest. Její velkou výhodou je
relativně malá invazivita a významný přínos v diagnostice poruch funkce močových cest. Mezi
urodynamické vyšetřovací metody řadíme uroflowmetrii, cystometrii, uretrální profilometrii
a elektromyografii (Čermák & Pacík, 2006; Zmrhal, 2004).
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2.7 Terapie stresové inkontinence
V klinické praxi je pro terapii močové inkontinence velmi důležité rozlišit dva nejčastěji se
vyskytující typy inkontinence – urgentní a stresovou, případně smíšenou, kdy se projevují současně
příznaky stresové i urgentní inkontinence. Při chybné diferenciaci dojde následně i k chybné volbě
léčby, která pak často způsobí recidivu onemocnění nebo dokonce znemožní vyléčení vůbec
(Čermák & Pacík, 2006).
Metody terapie lze rozdělit na konzervativní a operační. Obecně platí zásada vždy vyčerpat
konzervativní metody před indikací k operační léčbě. Léčba musí být individuální a přesně
indikovaná (Feyereisl, 1999).

2.7.1 Konzervativní terapie
K metodám konzervativní terapie stresové inkontinence patří rehabilitace svalů pánevního
dna, farmakoterapie, pesaroterapie a režimová opatření.

Rehabilitace svalů pánevního dna
Insuficience svalů pánevního dna hraje dle mnoha autorů významnou roli při vzniku stresové
inkontinence moči. Soustavy cviků posilujících svaly dna pánevního slouží k reinervaci svalstva
a ke zvýšení jeho kontrakčních schopností a bazálního tonu. Následkem je zvýšení klidového
uretrálního uzávěrového tlaku a lepší koordinace při reflexních kontrakcích svalů dna pánevního při
stresu. Velmi důležitá je však motivace pacientky a její schopnost absolvovat celý program
fyzioterapie (Čermák & Pacík, 2006; Feyereisl, 1999; Zikmund, 2001).
Nejčastěji používanými metodami v terapii stresové inkontinence jsou metoda Arnolda
Kegela a metoda Ludmily Mojžíšové. Obě metodiky jsou popsány v kapitole Rehabilitace stresové
inkontinence.

Farmakoterapie
Možnosti farmakologické léčby stresové inkontinence moči jsou dosti omezené. Donedávna
neexistovala žádná ve více zemích registrovaná a široce akceptovaná medikamentózní léčba pro
ženy trpící stresovou inkontinencí. Farmakoterapie sloužící ke zmírnění příznaků stresové
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inkontinence zahrnuje v současné době hormonální substituční léčbu, agonisty adrenergních alfa
i beta-receptorů, antagonisty adrenergních beta-receptorů, tricyklická antidepresiva a antagonisty
acetylcholinových receptorů (Čermák & Pacík, 2006).

Pesaroterapie
Alternativou operační léčby mohou být v určitých případech u žen s poklesem rodidel
podpůrné pesary. Jedná se o pacientky, které z různých důvodů nemohou podstoupit operační
řešení, ale také o ženy, které jsou po opakovaných operacích a předpokládaného efektu nebylo
docíleno nebo byl pouze přechodný. Další skupinou jsou ženy, které čekají na plánovanou operaci,
neboť pomocí pesaru lze imitovat pooperační stav a usnadnit život před operací. Úkolem pesarů je
redukovat nebo úplně odstranit příznaky stresové inkontinence tím, že změní anatomické poměry
a/nebo zvýší výtokový odpor uretry. Pesary se vyrábějí v odlišných velikostech, z rozmanitých
materiálů (silikon, pryž, plast) a mohou mít různý tvar (kruh, krychle) (Čermák & Pacík, 2006;
Feyereisl, 1999).

Režimová opatření
Režimová opatření jsou nedílnou součástí konzervativní terapie stresové inkontinence.
Pacientkám je doporučena redukce tělesné hmotnosti v případě nadváhy, péče o pravidelnou stolici
a dostatečný příjem tekutin. Současně by se měly vyvarovat dlouhodobé jednostranné zátěži, ale
i nečinnosti (Krhut, Holaňová & Muroňová, 2005).

2.7.2 Operační terapie
Po vyčerpání konzervativních postupů v terapii stresové inkontinence moči je na místě
pečlivé zvážení operační indikace. Výběr vhodné operace se v současné době řídí algoritmem
respektujícím funkční a anatomické poměry u inkontinentní ženy (Feyereisl, 1999).
Operační léčbu stresové inkontinence u žen lze rozdělit do následujících skupin:
a)

Závěsné suprapubické operace (vezikopexe)

b)

Vaginální operace (jehlové závěsy, kolpoplastiky)

c)

„Sling“ operace

d)

Transuretrální aplikace teflonu, silikonu, kolagenu, tuku aj.

e)

Umělý svěrač uretry (Čermák & Pacík, 2006; Hora, 2004).
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2.8 Rehabilitace stresové inkontinence
2.8.1 Metoda Arnolda Kegela
Kegelova metoda, jež je zaměřena na posilování svalů pánevního dna, bývá doporučována
a indikována nejen v případech močové inkontinence. Ženy se s touto metodou setkávají
v souvislosti s přípravou na porod, kdy jsou cviky cíleny na usnadnění samotného porodu, stejně
jako na regeneraci a posílení tkání v poporodním období.
K procesu stárnutí a případného ochabování pánevního dna dochází často již kolem 25. roku
života. Dochází zde k úbytku svalové tkáně, čímž se pochopitelně snižuje rychlost, síla i trvání
svalových kontrakcí. Příznakem oslabení svalů pánevního dna je pak ženami popisovaný pocit tíhy
v pánvi, který velmi často koresponduje s příznaky unikání moči při smíchu, kašli, kýchání apod.
Je-li močová inkontinence způsobena skutečně slabostí pánevního dna, popisuje Kegel až
80-ti procentní úspěšnost léčby již po třech měsících intenzivního tréninku. V případě poporodních
inkontinencí je uváděna minimální doba šesti měsíců nutných k regeneraci tkání spolu s návratem
elasticity a svalové síly.
Principem této metody je opakované trénování stisků různé intenzity několikrát denně. Stisky
jsou prováděny buď samostatně nebo za pomoci vaginálních činek o různé váze a velikosti.
Rozhodujícími parametry Kegelova cvičení je váha použité vaginální činky a počet opakování
cviku. Obecné pravidlo říká, že těžší závaží s menším počtem opakování přispívá ke zvýšení síly,
zatímco lehčí závaží s vyšším počtem opakování přispívá k lepší vytrvalosti.
Svalstvo dna pánevního obsahuje rychlá a pomalá svalová vlákna. Rychlá vlákna odpovídají
za silnou a rychlou kontrakci, proto dochází k jejich aktivitě při náhlém zatížení s velkou námahou.
Pomalá vlákna jsou oproti tomu aktivována při dlouhodobé zátěži menší intenzity. Kegelova
metoda je zaměřena na posílení obou typů svalových vláken, čehož je docíleno různou intenzitou
cvičení. Spolu se zvyšováním svalové síly je trénink pánevního dna zaměřen na zlepšení svalové
koordinace (Anderlová, 2005; Burgio, Robinson & Engel, 1986; Heaner, 1996).

Popis metodiky
Kegel rozdělil trénink do čtyř fází:
• uvědomování si svalů a jejich koordinace
• získání jistoty o aktivaci požadovaných svalů, zvyšování síly a koordinace
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• regenerační fáze, někdy částečný ústup potíží
• zřetelný nárůst svalové síly i její regulace – pohyby jsou vykonávány s menší námahou, svaly

jsou méně unavené a pevnější (Halaška a kol., 2004).
Celkový postup se skládá z šesti následujících stupňů:
1. stupeň zahrnuje identifikaci svalů pánevního dna a jejich izolaci. Během týdne by měla být žena
schopna identifikovat správnou funkci jednotlivých svalů. Pokud je tato identifikace pro ženu
náročná, je možno doporučit vaginální tělíska, která dopomohou při „zaměřování“ na jednotlivé
svaly. Další možností vedoucí k identifikaci svalů je zastavení proudu moči na WC. Izolace svalů je
trénována pomocí představy stažení análního otvoru, stažení vagíny, popř. vagíny a análního
otvoru.
2. stupeň zahrnuje každodenní cvičení Kegelova stisku. „Utěsněte svaly pánevního dna a podržte
stisk tři až pět sekund. Potom se zcela uvolněte. Dýchejte s rukou položenou na břiše, abyste během
dalšího stahu měla jistotu, že břicho relaxuje. Můžete vložit prst do vagíny nebo položit ruku na její
vchod. Ověříte si tak, že stahujete správné svaly. Zadržujte stisk deset sekund. Celý cvik opakujte
patnáctkrát až dvacetkrát“. Dle I. či II. plánu (viz příloha 2) je nutno udržovat stisk bez uvolnění po
dobu deseti až třiceti sekund. Než přistoupíte k dalšímu stupni, je nutno zvládnout toto cvičení
třistakrát dvakrát denně.
3. stupeň zahrnuje cvičení pěti počátečních pozic a rytmů
Počáteční pozice
Stisk v sedě: vsedě na židli s ohnutými koleny odtaženými od sebe stahujte a uvolňujte svaly
pánevního dna ve všech dále popsaných rytmech.
Tradiční stisk: vleže na zádech s koleny ohnutými k hrudníku a daleko od sebe stahujte a uvolňujte.
Stisk v rozštěpu: ležte na zádech, jednu nohu nataženou, druhou ohnutou v koleni; stahujte
a uvolňujte, pak vystřídejte nohy.
Stisk na boku: ležte na boku, horní nohu natáhněte v kyčelním kloubu a položte na polštář; spodní
nohu nechte nataženou a mírně ohnutou v koleni; stahujte a uvolňujte, pak vyměňte nohy.
Stisk v roznožení: vsedě široce roznožte s lehce ohnutými koleny; lehce nakloňte hrudník dopředu,
ale záda držte rovně; v této poloze budete též natahovat vnitřní strany stehen; pokud cítíte bolest,
posuňte nohy o něco blíže k sobě.
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Počáteční rytmy
Základní „boogie“: stahujte a uvolňujte svaly mírnou rychlostí dvacetkrát; pokračujte rychleji
a postupně zkracujte intervaly.
Polehoučku: stáhněte, zadržte na tři sekundy, pak na deset sekund, relaxujte; to celé opakujte
dvacetkrát; postupně zvyšujte dobu zadržení, až budete schopna udržet stisk deset sekund.
Pomalá pumpa: stahujte a udržujte, jako byste napodobovala pomalý tlukot srdce; cvičte tři minuty.
Rychlá pumpa: urychlete stahy pomalé pumpy; ujistěte se však, že před každým stahem úplně
zrelaxujete; cvičte tři minuty.
Kmitání: kmitejte pánevními svaly stále rychleji a zařaďte i několik přestávek; vydržte, jak dlouho
budete moci.
V každé z pěti počátečních pozic je nutno provádět stisky. V každé pozici je pak nutno
provést každý z počátečních rytmů. Cvičení je každodenní. Jakmile je toto cvičení plně zvládnuto,
přechází žena na cvičení pro pokročilejší. Toto cvičení se provádí každý druhý den. Po jeho úplném
zvládnutí se postupuje ke čtvrtému stupni.
Pokročilé pozice
Utajeně: stůjte s nohama mírně od sebe s stiskněte.
Baletka: stůjte s patami u sebe, špičky vytočeny od sebe.
Narážení pánví: ležte na zádech s ohnutými a roztaženými koleny, chodidla celou plochou na zemi;
zvedněte se v kyčlích a narážejte pánví dopředu a zpátky jako při sexuálním styku; měňte rychlost
pohybu.
Tradiční stisk shora: ležte na břiše s ohnutými a mírně roztaženými koleny.
Vždy připravena: zadržujte stisk, zatímco měníte polohy; držte nohy od sebe, stiskněte a měňte
polohu vleže na zádech, na břiše, na boku i „na pejska“.
Zdvižení pánve: opřete se o lokty a kolena („na pejska“) a proveďte stisk.
Výpad pánví: ve stoje vykročíte levou nohou co nejdál; pravou zakročíte do natažení; špičky nohou
míří stejným směrem; ohněte lehce levé koleno a poklesněte v kyčlích; snižujte se tak, abyste
pocítila příjemné natažení a zároveň se ujistěte, že udržíte rovnováhu; stiskněte a pak vyměňte
nohy.
Pokročilé rytmy
Narážení pánví a pomalá pumpa: ležíte na zádech, ohnutá kolena daleko od sebe, chodidla celou
plochou na zemi; zvedněte se v kyčlích a narážejte pánví dopředu a zpátky; stahujte a uvolňujte
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svaly, jako byste napodobovala pomalý rytmus srdce; proveďte stisk současně s narážením pánví;
pokračujte 5 minut.
Narážení pánví a rychlá pumpa: ležte na zádech, ohnutá kolena daleko od sebe, chodidla celou
plochou na zemi; zvedněte se v kyčlích a narážejte pánví dopředu a zpátky; zrychlete stahy pomalé
pumpy; ujistěte se, že dokážete před každým novým stiskem úplně relaxovat; provádějte 5 min.
Zdvižení pánve a kmitání: v poloze „na pejska“ stiskněte; kmitejte vaginálními svaly s několika
přestávkami; pokračujte v kmitání, pokud můžete; proveďte 10 sad cviků.
Výpad pánví a základní „boogie“: vestoje vykročíte pravou nohou co nejdál; levou zakročíte
do natažení; špičky nohou míří stejným směrem; ohněte lehce pravé koleno a poklesněte v kyčlích;
snižujte se tak, abyste pocítila příjemně natažení a zároveň se ujistěte, že udržíte rovnováhu;
stiskněte a uvolňujte mírnou rychlostí dvacetkrát; přejděte k vyšším rychlostem s kratšími intervaly;
poté vyměňte nohy.
Narážení pánví v rytmu kmitání: ležte na zádech, ohnutá kolena daleko od sebe, chodidla celou
plochou na zemi; zvedněte se v kyčlích a narážejte pánví dopředu a zpátky jako při sexuálním
styku; měňte rychlost pohybu; kmitejte vaginálními svaly s několika přestávkami; pokračujte
v kmitání, pokud můžete; proveďte 10 sestav cvičení.
Baletka v rytmu „polehoučku“: stůjte s patami u sebe, špičky vytočeny od sebe; stahujte po 10
sekund, pak 5 sekund relaxujte a to celé opakujte padesátkrát.
Stisk vsedě s narážením pánví v rytmu pomalé pumpy: vsedě na židli s ohnutými koleny odtaženými
od sebe pohybujte kyčlemi a narážejte pánví dopředu a zpátky; stahujte a uvolňujte svaly, jako
byste napodobovala pomalý rytmus srdce; provádějte 5 min.
Tradiční stisk s narážením pánví v rytmu pomalé pumpy: vleže na zádech s koleny ohnutými
k hrudníku a daleko od sebe pohybujte kyčlemi a narážejte svojí pánví nahoru a dolů; stahujte
a uvolňujte svaly, jako byste napodobovala pomalý rytmus srdce; provádějte 5 min.
Tradiční stisk shora s narážením pánví v rytmu rychlé pumpy: vleže na břiše s roztaženýma nohama
pohybujte kyčlemi a narážejte pánví nahoru a dolů. Zrychlete stahy pomalé pumpy; ujistěte se,
že dokážete před každým novým stiskem úplně relaxovat; provádějte 3 min.
Stisk v rozštěpu s narážením pánví v rytmu kmitání: ležte na zádech s nohou ohnutou v koleni
přitisknutém k hrudi; druhá noha je natažená; hýbejte pánví dopředu a zpátky, zatímco kmitáte
vaginálními svaly; dopřejte si několik přestávek; vydržte, jak dlouho budete moci; proveďte 10
soustav cviků a vyměňte nohy.
Stisk na boku s narážením pánví v rytmu rychlé pumpy: ležte na boku, horní nohu natáhněte
v kyčelním kloubu a položte na polštář; spodní nohu nechejte nataženou a mírně ohnutou v koleni;
pohybujte kyčlemi dopředu a zpět v rytmu rychlé pumpy; ujistěte se, že dokážete před každým
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novým stiskem úplně relaxovat; provádějte 5 minut, pak vyměňte nohy.
4. stupeň zahrnuje tzv. silové stisky, které je vhodné cvičit za použití vaginálních činek. Ty jsou
vyráběny z kovu obaleného plastickou hmotou a tvarovány jako malé tampóny. Vyrábějí se
o hmotnosti dvacet až sto gramů. Při každém stisku je nutno využít maximální možné síly. Jakmile
jsou základní cviky zvládnuty, opakujte je se silovým stiskem po dobu třiceti až devadesáti sekund
a teprve pak uvolněte. Cvičení se provádí každý druhý den. Jakmile jsou zvládnuty tři sady cviků
po dvanácti opakováních, přechází se k vyššímu stupni.
Provádějte následující cviky a použijte jednu nebo více zde popsaných metod cvičení proti odporu:
Cviky bez přídatného odporu: když svaly stáhnete, soustřeďte se na stisknutí tak pevné, jak jen
dokážete; ověřte si, že při námaze vydechujete; zadržte každý stisk.
Cviky se závažíčky: naučte se je používat nejprve při základních stiscích a teprve potom vyzkoušejte
náročnější pohyby; začněte s tělískem, jež pohodlně zadržíte; zkoušejte tělísko podržet několikrát
denně po dobu patnácti minut; můžete při tom stát, dělat domácí práce nebo jinou činnost; než
zvolíte těžší závaží, proveďte s tím „zvládnutým“ cviky popsané dále.
Silový tradiční stisk: vložte tělísko nebo se soustřeďte na silové stisky; vleže na zádech s koleny
ohnutými k hrudníku a daleko od sebe pohybujte kyčlemi a narážejte pánví nahoru a dolů; stahujte
a uvolňujte svaly, jako byste napodobovala pomalé bušení srdce; provádějte 5 minut.
Silový tradiční stisk shora: vložte tělísko nebo se soustřeďte na silové stisky; vleže na břiše
s roztaženýma nohama pohybujte kyčlemi a narážejte pánví nahoru a dolů; zrychlete stahy pomalé
pumpy; ujistěte se, že se pokaždé před dalším stahem zcela uvolníte; provádějte 3 minuty.
Silový stisk v rozštěpu: vložte tělísko nebo se soustřeďte na silové stisky; vleže na zádech s nohou
ohnutou k hrudníku, druhou nataženou; pohybujte pánví dopředu a dozadu, zatímco kmitáte
vaginálními svaly; zařaďte několik přestávek; každé kmitání vydržte tak dlouho, jak jen můžete;
proveďte 10 sestav cviků, pak vyměňte nohy.
Silový stisk na boku: vložte tělísko nebo se soustřeďte na silové stisky; vleže na boku natáhněte
horní nohu v kyčli a položte ji na polštář; spodní nohu nechejte nataženou a mírně ohnutou v koleni;
pohybujte kyčlemi dopředu a dozadu v rytmu zrychlené pomalé pumpy; ujistěte se, že každému
stisku předchází úplné uvolnění; provádějte 5 minut, pak vyměňte strany.
Silové zdvižení pánve: vložte tělísko nebo se zaměřte na silové stisky; zaujměte polohu „na pejska“
a stiskněte; kmitejte vaginálními svaly stahováním svalů pánevního dna s několika přestávkami;
pokračujte v kmitání tak dlouho, jak jen to dokážete; proveďte 10 sestav cviků.
Silový tah: v každé ze základních poloh použijte vaginální tělísko opatřené dostatečně dlouhou
36

šňůrkou; pak za ni zatáhněte a současně stahujte své svaly, abyste zabránily vyklouznutí.
5. stupeň zahrnuje trénování tzv. rytmických stisků. Jedná se o koordinační cvičení vaginálních
svalů na základě určité konkrétní představy. Kegel popisuje následující motivy: lezení po žebříku,
ping-pong, pohyblivý písek, vlnění, čeření vody, taneční rytmy. Tyto stisky mohou být prováděny
s tělísky či bez nich. Cvičení probíhá dvakrát týdně, do úplného zvládnutí představy. Poté
přecházíte na šestý stupeň.
6. stupeň je charakterizován uvědomováním si nejvhodnějších poloh a stisků. Není nutné
procvičovat denně všechny cviky, ale je vhodné vybrat si z výše uvedených jeden či dva cviky pro
ženu nejpřijatelnějších a věnovat se pouze jim. Cvičení by mělo probíhat ob den po dobu 10 až 15
minut.
7. stupeň je charakterizován zvládnutím všech výše uvedených cviků. Pánevní dno by mělo být
dostatečně posilněno. V této fázi bývají ženy již natolik zkušenými cvičenkami, že si vyberou z celé
škály stisků, cviků a rytmů ty nejoblíbenější či nejvhodnější a věnují se jejich cvičení třikrát týdně
po dobu 7 minut (Heaner, 1996)
Obrazová dokumentace popsaných cviků a program k orientaci v metodice – viz příloha 2.

2.8.2 Metoda Ludmily Mojžíšové
Ludmila Mojžíšová pojímala lidský organismus komplexně. Poznala, že jednotlivé části
lidského organismu spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Posunům ve sternokostálních
spojeních, funkčním kloubním blokádám v intervertebrálních kloubech, ale zejména posunům
a svalovým dysbalancím v oblasti pánve přisuzovala reflexní odezvu v řadě orgánových soustav.
Spojení mezi místem primární funkční poruchy pohybového aparátu a reflexními změnami, např.
v oblasti orgánů uložených v malé pánvi ženy, lze podle Mojžíšové vysvětlit vztahy vegetativními,
poruchami inervace či cévního zásobení a celkovou změnou statických i dynamických poměrů.
Uvedené změny pak po mobilizaci a následné léčebné tělesné výchově většinou rychle mizí, což je
jasným důkazem jejich vzájemné souvislosti (Kolektiv autorů, 1996).
Pro svoji práci jsem si z metody Ludmily Mojžíšové vybrala pouze její cvičební sestavu.
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Cviky jsou zaměřeny především na posílení břišních a hýžďových svalů, které spolu se svaly
pánevního dna zajišťují správné postavení pánve. Posilování se děje postizometricky a je
facilitováno dechem. Některé cviky mají navíc účinek mobilizační a protahovací (Kolektiv autorů,
1996).

Cvik č. 1
Pacient leží na zádech, volně dýchá, paže podél těla, obě dolní končetiny jsou pokrčeny v kolenou,
opřené o celá chodidla. Vzdálenost mezi koleny a chodidly je 20 cm. Fázovaně přitiskne bederní
páteř k podložce, stáhne břicho, podsadí pánev (zapne dolní část přímého břišního svalu), stáhne
hýžďové svaly. Drží 6 sekund, volně dýchá. Následuje hluboký nádech, při kterém zapne svaly ještě
více (do pocitu maxima), vydechne a povolí.
Počet opakování:
1. týden: 15x denně
2. týden: 20x denně
3. týden: 25x denně
4. týden: 30x denně
5. týden: 35x denně
6. týden a všechny další: 40x denně.
Účinek: posiluje svaly břišní a hýžďové, relaxuje paravertebrální svaly L páteře a dno pánevní.
Chyby:
• při cvičení pacient zapíná i jiné svaly než v oblasti pánve, např. zvedá hlavu, zatíná pěsti,

křečovitě stahuje svaly DK
• nedýchá volně, zadržuje dech

Cvik č. 2
Pacient leží na zádech v poloze stejné jako u cviku č. l. Cvik začíná stejně. Pacient přitiskne bederní
páteř k podložce, vtáhne břicho, podsadí pánev, stáhne hýždě. Napětí drží, volně dýchá, pomalu
zvedá hýždě nahoru, záda má rovná. Zvednutí může jít až po dolní úhel lopatek, pacient se však
nesmí prohnout. Pomalu se vrací dolů, 5 cm nad podložkou se zastaví, nadechne se, stáhne ještě
více, vydechne, povolí a položí hýždě.
Počet opakování: stejný postup jako u cviku č. 1.
Účinek: posiluje svaly břicha a svaly hýžďové, obnovuje správný hybný stereotyp pánve, fixuje
posturální funkce v oblasti pánve.
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Chyby:
• při cvičení pacient zapíná i jiné svaly než svaly v oblasti pánve, především extrémně zapojuje

svaly stehen, někdy i svaly prsní, svaly šíje a horních končetin
• při zvedání pánve nahoru se prohne v oblasti L páteře
• nedýchá volně, zadržuje dech

Cvik č. 3
Pacient leží na zádech, paže vzpažené, položené na zemi podél uší. V první fázi přitiskne bederní
páteř k podložce, vtáhne břicho, volně dýchá několik sekund. Následuje hluboký nádech do
maxima, zároveň se vytahuje z pasu do paží a z pasu do obou pat, také do maxima. Výdech, uvolnit.
Počet opakování: 10 – 15x denně, počet opakování se nezvyšuje.
Účinek: protahuje a zároveň posiluje paravertebrální svaly, svaly HK i DK, relaxuje svaly L páteře,
mobilizuje oblast především L páteře.
Chyby:
• pacient nedokáže po celou dobu tahu udržet přitisknutá bedra, anebo toho není schopen ještě

před začátkem tahu. Pak necvičí cvik s nataženými DK, ale pokrčí je, opře o chodidla, tah vede
do HK a kolen. Takto je kontakt s podložkou snazší. Přitisknutá bedra jsou podmínkou správně
provedeného cviku
• pacient se nevytahuje z pasu do rukou, ale z ramen do rukou
• neprotahuje DK do pat, ale do špiček, čímž zvyšuje napětí v L páteři
• po dobu tahu neudrží vtáhnuté břicho

Cvik č. 4
Pacient leží na zádech, pokrčí DK a obejme je oběma rukama propletenými prsty, lokty natažené.
Z této pozice přitahuje kolena na břicho tak, aby odlepil hýždě od podložky. Výdrž je krátká, jen
několik sekund. Dýchá volně, přirozeně.
Počet opakování: 10 – 15x denně, počet opakování se nezvyšuje.
Účinek: mobilizuje skloubení čtvrtého a pátého bederního obratle a kosti křížové, posiluje prsní
svaly.
Chyby:
• zapíná svaly šíje při přitažení kolen – „přitahuje je rameny“
• neodkulí hýždě, jen provede flexi kolen
• zvedá hlavu
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Cvik č. 5
Stejná poloha jako u cviku čtvrtého, stejné provedení, ale cvičeno postizometricky. Pacient zaujme
základní polohu, nadechne se a koleny lehce tlačí do rukou, až 10 sekund výdrž. Následuje výdech,
uvolní napětí a stejně jako u cviku č. 4 přitáhne oběma rukama kolena na břicho tak, aby se odkulily
hýždě.
Počet opakování: 10 – 15x denně, počet opakování se nezvyšuje
Účinek: mobilizuje skloubení čtvrtého a pátého bederního obratle a kosti křížové, posiluje svaly
prsní, relaxuje paravertebrální svaly dolní Th a L páteře
Chyby:
• stejné jako u cviku č. 4
• při nádechu netlačí koleny do rukou, ale rukama do kolen
• tlak kolen do rukou je zbytečně velký

Cvik č. 6
Pacient leží na břiše, ruce složené pod hlavou, hlava spočívá na rukou, je položená jedné nebo
druhé tváři. DK volně vedle sebe, pro obtížnější provedení je možné nechat palce nohou u sebe
a paty „pustit“ do stran. Pacient stáhne hýždě k sobě, drží stah, volně dýchá 6 sekund, následuje
nádech, stáhne ještě víc, výdech, uvolní. Cvik je možné provádět s pomocí partnera, který klečí
vedle cvičícího a velmi mírným tlakem rukou klade pohybu hýždí odpor.
Počet opakování:
1. týden: 15x denně
2. týden: 20x denně
3. týden: 25x denně
4. týden: 30x denně
5. týden: 35x denně
6. týden a všechny další: 40x denně
Účinek: posiluje svaly hýžďové, především dolní třetinu m. gluteus maximus
Chyby:
• pacient zapíná při cvičení DK
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Cvik č. 7
Pacient leží na břiše, DK napnuté, HK upažené v pravém úhlu k tělu. Hlava leží na pravé či levé
tváři, většinou podle strany, na které DK cvičí. Skrčí jednu DK v koleni, vytáčí koleno do strany,
pokládá vnitřní kotník na podložku, sune koleno do podpaží, nejde-li dál, uchopí koleno rukou
a dotáhne pohyb. Výdrž několik málo sekund, vrací DK do původní polohy. Cvičí střídavě levou
a pravou DK.
Počet opakování: 10 – 15x denně, střídavě pravá a levá DK, počet opakování se nezvyšuje
Účinek: protahuje adduktory stehen a flexory kyčlí, mobilizuje SI skloubení
Chyby:
• pacient při cviku zvedá zadek, neudrží „přilepené“ břicho na podložce pro zkrácené flexory kyčlí

Cvik č. 8
Pacient klečí opřen o kolena a dlaně tak, aby paže s trupem a stehna s trupem svíraly pravý úhel.
Dlaně jsou pod rameny, prsty směřují dopředu, kolena jsou pod kyčlemi, tedy asi 20 cm od sebe.
Hlava visí skloněna. Nádech, pacient se vyhrbí, stáhne břicho a hýždě, několik sekund výdrž.
Následuje výdech, pacient povolí napětí a trup poklesne mezi ramena a kyčle, hlava visí dolů.
Počet opakování: 5x denně, počet opakování se nezvyšuje
Účinek: mobilizace Th a L páteře, protažení paravertebrálních svalů, posilování svalů břišních
a hýžďových
Chyby:
• pacient zaklání hlavu při výdechu, čímž nedojde k relaxaci; navíc záklon hlavy je nevhodný

pro svůj stresující účinek na a. vertebralis a není nutné posilovat extenzory šíje
• krčí při výdechu lokty
• dýchá obráceně – při vyhrbení vydechuje, při poklesnutí trupu nadechuje

Cvik č. 9
Pacient zaujme stejnou polohu v kleku jako při cviku č. 8. Nádech, v pravém úhlu k trupu zvedá
paži, rotuje v Th páteři, oči sledují prsty ruky. Rameno HK, o kterou se pacient opírá, zůstane
nad dlaní, kyčle nad koleny. Výdech, paže se vrací zpět. Cvičí střídavě pravá a levá HK.
Počet opakování: 5x střídavě pravá a levá HK, počet opakování se nezvyšuje
Účinek: mobilizace C, Th, L páteře do rotace, protažení svalů trupu a šíje, prsních svalů
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Chyby:
• při zkrácených prsních svalech pacient HK zapažuje
• krčí stojnou HK
• úklony do strany, neudrží základní postavení, tj. ramena nad dlaněmi, kyčle nad koleny

Cvik č. 10
Základní poloha jako u cviku č. 8, jen kolena jsou u sebe. Nádech, pacient mírně zvedne špičky
nohou nad zem (asi 5 cm) a vytáčí bérce vpravo, hlavu tamtéž. Očima se podívá na špičky nohou.
Výdech, vrací se do původní polohy. Cvičí střídavě vpravo a vlevo.
Počet opakování: 5x střídavě vpravo a vlevo, počet opakování se nezvyšuje
Účinek: mobilizace C, Th, L páteře, protažení svalů trupu a šíje
Chyby:
• pacient příliš zvedne špičky nohou; čím níže má nohy, tím delší a táhlejší je oblouk v L páteři
• krčí lokty

Cvik č. 8, 9 a 10 se cvičí znovu ve stejném provedení a počtu opakování v poloze nejdříve na
předloktí, potom s dlaněmi na podložce vysoké asi 20 cm. Čím výš jsou ruce, tím nižší úsek páteře
se procvičí, čím níž jsou ruce, tím vyšší úsek páteře se cvičí (Kolektiv autorů, 1999)
Fotodokumentace uvedených cviků – viz příloha.
Efekt jednotlivých metod závisí na motivaci, přesné instruktáži pacientky a zpětné vazbě,
umožňující ženě sledovat pokroky v terapii. Pro sledování léčebného efektu je možno použít
jednoduchý přístroj – perineometr (viz příloha 1), který zaznamená zvýšenou kontrakční schopnost
svalů pánevního dna. V léčbě je nutno pokračovat i při vymizení potíží a pro zachování efektu
terapie je třeba celoživotní cvičení (Čermák & Pacík, 2006).
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2.9 Kazuistiky
2.9.1 Pacientka č. 1
Jméno: H. B.
Datum narození: 1952
Dg.: stresová inkontinence II. stupně
ANAMNÉZA
•

rodinná
-

•

•

•

•

negativní

osobní
-

nižší TK

-

infekce horních cest dýchacích několikrát do roka

-

1999 operace hallux valgus bilat.

-

2006 operace pravého ucha (titanový třmínek)

gynekologická a porodnická
-

menarché ve 13 letech

-

nepravidelný menstruační cyklus, bolestivá menses

-

3 spontánní porody

-

interupce 0

-

menopauza 0

-

gynekologické obtíže neguje

-

gynekologické výkony – 2006 operace pro myom v děloze

-

descensus dělohy

sociální a pracovní
-

vdaná, žije s manželem v rodinném domě

-

pracuje jako recepční ve fitness centru (nevykonává fyzicky namáhavou činnost)

speciální urologická
-

občasná bolest za sponou, polakisurie – opakovaně přeléčeno ATB pro IMC
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Nynější onemocnění
o

potíže s únikem moči se poprvé objevily před 5 – 6 lety

o

pacientka je v péči urogynekologické ambulance U Apolináře

o

diagnostika: urodynamické vyšetření (plnící cystometrie a uretrální tlakový profil), UZ
vyšetření mobility uretry, kašlací stres test

o

konzervativní terapie inkontinence
-

farmakoterapie 0

-

pesaroterapie 0

-

rehabilitace svalů pánevního dna – cviky dle Ludmily Mojžíšové

-

režimová opatření – doporučen dostatečný příjem tekutin, péče o pravidelnou stolici,
optimální pohybová činnost

o

operační řešení inkontinence 0

VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
-

občasné bolesti hlavy a krční páteře

-

pískání v levém uchu

-

závratě



hlava a krk: lateroflexe hlavy vlevo, rotace vpravo; insuficience hlubokých flexorů krku;
blokády C1-C4 a CTh přechodu; hypertonus mm. scaleni bilat. – více vlevo, m.
sternocleidomastoideus bilat. – více vlevo, horní č. m. trapezius – palpačně citlivý vpravo a m.
levator scapulae vlevo; omezená lateroflexe a rotace vpravo



horní končetiny: konfigurace a svalová síla v normě; pasivní hybnost v plném rozsahu ve všech
segmentech, bolest v krajních polohách v pravém ramenním kloubu; aktivní hybnost omezena
pro bolest všemi směry v pravém ramenním kloubu (FL a ABD o 10°, VR a ZR o 20°), hybnost
v ostatních segmentech bez omezení; pohyby v pravém ramenním kloubu se souhyby pletence
ramenního do elevace



trup: protrakce a elevace ramen; hypertonus m. pectoralis major – pars sternocostalis – bilat.;
v oblasti 1. a 2. žebra vlevo palpačně bolestivá sternocostální skloubení; prominence žeberních
oblouků; hypertonus m. obliquus externus abdominis a m. rectus abdominis – převážně v jeho
laterální části; insuficience m. transversus abdominis; oploštělá střední Th páteř; insuficience
dolních fixátorů lopatek – výrazněji vlevo; vlevo „kšanda“ jdoucí od středu margo medialis
lopatky ke středu lopaty kosti kyčelní; snížená L lordóza; blokády – 1., 2. a 6. žebra vlevo,
střední Th páteře do flexe; Thomayer pozitivní – 10 cm
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pánev: retroverze; bolestivá symfýza; symetrická výška crist; HAZ na os sacrum; zvýšené
napětí gluteálních svalů; palpačně citlivý tuber ischiadicum vlevo; bolestivý bod na ventrální
ploše kostrče; bolestivé lig. sacrotuberale vlevo; Trendelenburgova zkouška negativní



dolní končetiny: konfigurace a svalová síla v normě; anatomická i funkční délka končetin bez
stranové asymetrie; pasivní i aktivní hybnost v plném rozsahu ve všech segmentech vyjma FL v
kyčelním kloubu bilat. – omezena tahem hemstringů; spasmus m. biceps femoris vlevo;
palpačně citlivá hlavička fibuly vlevo; hypertonus adduktorů stehna bilat.; blokáda
metatarzálních kůstek levé nohy; TrP v krátkých flexorech prstů levé nohy; pedes
transversoplani; hallux valgus bilat.



stoj o úzké bázi

Vyšetření dechového stereotypu: během inspiria pohyb sterna kraniálním směrem, minimální
rozšíření hrudníku a mezižeberních prostor, zapojení auxiliárních inspiračních svalů
Vyšetření chůze: samostatná chůze bez opory, pravidelný rytmus, chybí počáteční kontakt paty,
absence kontrarotace trupu a pánve a recipročních souhybů horních končetin
Vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře


brániční test – minimální aktivace svalů proti kladenému odporu, kraniální migrace hrudníku,
absence laterálního rozšíření spodních žeber, nedostatečné rozšíření mezižeberních prostor



extenční test – výrazná aktivace paravertebrálního svalstva v oblasti dolní hrudní a horní
bederní páteře a ischiokrurálních svalů, téměř nulová aktivace laterální skupiny břišních svalů,
addukce a kraniální migrace horních úhlů lopatek, abdukce dolních úhlů lopatek



test flexe trupu – nastavení hrudníku do inspiračního postavení, vyklenutí laterální skupiny
břišních svalů, laterální pohyb žeber, aktivace m. rectus abd. a m. obliquus externus abd.

VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Uvolnění hypertonických svalů šíje a hrudníku; obnovení kloubní vůle v zablokovaných
segmentech páteře a žeber; uvolnění hypertonických svalů v oblasti kyčelního kloubu bilat.
Během terapie pacientka velmi dobře spolupracovala a měla o rehabilitaci zájem. Ačkoli byla pro
pacientku cvičební sestava Ludmily Mojžíšové velice časově náročná, snažila se o pravidelné
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cvičení a důsledné dodržování zadaných cviků. Chyby, kterých se pacientka při cvičení zpočátku
dopouštěla, byly během krátké doby eliminovány.

2.9.2 Pacientka č. 2
Jméno: Z. J.
Datum narození: 1955
Dg.: stresová inkontinence I. – II. stupně
ANAMNÉZA
•

rodinná
-

•

•

•

negativní

osobní
-

opakované záněty močového měchýře v dětství a dospívání

-

1969 operace slepého střeva

-

zánět ledvin po druhém porodu

-

od r. 1988 depresivní syndrom a úzkostné stavy (medikace)

-

koxartróza pravého kyčelního kloubu II. stupně

-

gonartróza pravého kolenního kloubu II. stupně, levého kolenního kloubu I. stupně

-

1997 meningoencefalitida

-

od r. 1998 závratě

-

od r. 2005 sledována endokrinologem pro thyreopatii (bez medikace)

gynekologická a porodnická
-

menarché ve 12 letech

-

3 spontánní porody (1972, 1975, 1985)

-

4 interupce

-

menopauza od r. 2005

-

gynekologické obtíže a výkony neguje

sociální a pracovní
-

rozvedená, bydlí se synem v panelovém domě (přízemí)

-

pracovala jako úřednice, od r. 1998 plný ID
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•

speciální urologická
-

polakisurie při stresu, IMC neprokázána

Nynější onemocnění
o

potíže s únikem moči začaly po posledním umělém přerušení těhotenství v r. 1995

o

pacientka je v péči urogynekologické ambulance v Motole

o

konzervativní terapie inkontinence
-

farmakoterapie 0

-

pesaroterapie 0

-

rehabilitace svalů pánevního dna – cviky dle Ludmily Mojžíšové

-

režimová opatření – doporučena redukce tělesné hmotnosti, péče o pravidelnou stolici,
dostatečný příjem tekutin, optimální pohybová činnost

o

operační řešení inkontinence 0

VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
-

časté bolesti hlavy – projekce do temene hlavy, čela, nad glabelu

-

bolesti pravého kyčelního a kolenního kloubu při delší chůzi i v klidu

-

závratě

-

zvýšená únavnost



hlava a krk: předsunuté držení hlavy s hyperlordózou C páteře; spasmus krátkých extenzorů
šíje; bolestivé příčné výběžky atlasu; blokáda AO skloubení; hypertonus

mm. scaleni bilat.,

m. sternocleidomastoideus bilat., horní části m. trapezius se zvýšenou citlivostí vpravo;
palpačně citlivé SC skloubení vlevo


horní končetiny: konfigurace a svalová síla v normě; pasivní hybnost v plném rozsahu ve všech
segmentech; aktivní hybnost omezena v pravém ramenním kloubu do FL a ABD cca o 50°;
porucha scapulohumerálního rytmu v pravém ramenním kloubu



trup: protrakce a elevace ramen; hypertonus m. pectoralis major bilat., více vpravo; prominence
spodních žeber bilat.; hypertonus horní části m. rectus abdominis; spasmus m. psoas major
vpravo; insuficience m. transversus abdominis a šikmých břišních svalů; TrP v m. supraspinatus
vpravo; insuficience dolních fixátorů lopatek; zvýšená Th kyfóza; hypertonus PV svalů v oblasti
Th a L páteře, více vpravo; hyperlordóza L páteře s přetížením LS přechodu; blokády – 1. a 2.
žebra, střední Th páteře, ThL přechodu; Thomayer negativní
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pánev: anteverze; bolestivá symfýza; symetrická výška crist; palpačně citlivé SIPS bilat.;
blokáda SI skloubení vpravo; hypotonus m. gluteus maximus, více vpravo s TrP ve střední části;
pravá gluteální rýha níž; spasmus m. piriformis vpravo; palpačně citlivý pravý tuber
ischiadicum; bolestivé lig. sacrotuberale vpravo; spasmus m. levator ani vpravo; pozitivní
Trendelenburgova zkouška vpravo



dolní končetiny: konfigurace a svalová síla v normě; pravá dolní končetina v zevní rotaci;
anatomická i funkční délka končetin bez stranové asymetrie; pasivní i aktivní hybnost v plném
rozsahu ve všech segmentech vyjma pravého kyčelního kloubu – omezená VR, EX a ABD;
úlevová trakce v pravém kyčelním kloubu; hypertonus m. iliopsoas vpravo; hypertonus a
palpační bolestivost krátkých adduktorů stehna vpravo; pozitivní Patrickův příznak vpravo;
palpačně bolestivý pes anserinus vpravo; pedes transversoplani



stoj o úzké bázi

Vyšetření dechového stereotypu: během inspiria omezení laterálního pohybu spodních žeber,
pohyb hrudníku kraniálním směrem, pohyb lopatek kraniálně a laterálně, zvýšená aktivita
auxiliárních inspiračních svalů – horní typ dýchání.
Vyšetření chůze: samostatná chůze bez opory, nepravidelný rytmus, nestejná délka kroku, chybí
kontrarotace trupu a pánve, vázne plná extenze v pravém kyčelním kloubu, chybí počáteční kontakt
paty, absence recipročních souhybů horních končetin.
Vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře


brániční test – minimální aktivace svalů proti kladenému odporu, kraniální migrace hrudníku,
absence laterálního rozšíření spodních žeber, nedostatečné rozšíření mezižeberních prostor



extenční test – výrazná aktivace paravertebrálního svalstva v oblasti dolní hrudní a horní
bederní páteře a ischiokrurálních svalů, téměř nulová aktivace laterální skupiny břišních svalů,
rotace dolních úhlů lopatek zevně



test flexe trupu – nastavení hrudníku do inspiračního postavení, vyklenutí laterální skupiny
břišních svalů, laterální pohyb žeber, aktivace m. rectus abdominis a m. obliquus externus abd.

VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Uvolnění šíjových svalů; obnovení kloubní vůle v zablokovaných segmentech páteře, SI skloubení
a žeber; normotonus m. gluteus maximus.
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Pacientka během terapie velmi dobře spolupracovala. Při cvičení pociťovala zvýšenou únavu,
s krátkými přestávkami však byla schopna zvládnout celou sestavu. Zpočátku se pacientka
v některých cvicích dopouštěla zcela běžných chyb, ty jsme však během několika následujících
návštěv eliminovaly.

2.9.3 Pacientka č. 3
Jméno: I. K.
Datum narození: 1954
Dg.: stresová inkontinence I. stupně
ANAMNÉZA
•

rodinná
-

•

•

•

•

negativní

osobní
-

1960 operace slepého střeva

-

1987 operace pro mimoděložní těhotenství

gynekologická a porodnická
-

menarché ve 13 letech

-

1 spontánní porod (1976)

-

1 interrupce

-

menopauza od r. 2006

-

gynekologické obtíže a výkony neguje

sociální a pracovní
-

rozvedená, žije s přítelem v panelovém domě (4. patro, s výtahem)

-

pracuje jako administrativní pracovnice

speciální urologická
-

občasné imperativní nucení na močení

Nynější onemocnění
o

potíže s únikem moči začaly po menopauze, v roce 2006

o

pacientka je v péči urogynekologické ambulance U Apolináře
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o

diagnostika: urodynamické vyšetření (plnící cystometrie a uretrální tlakový profil), UZ
vyšetření mobility uretry, kašlací stres test

o

konzervativní terapie inkontinence
-

farmakoterapie 0

-

pesaroterapie 0

-

rehabilitace svalů pánevního dna – Kegelovy cviky

-

režimová opatření – doporučena redukce tělesné hmotnosti, péče o pravidelnou stolici,
dostatečný příjem tekutin, optimální pohybová činnost

o

operační řešení inkontinence 0

VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
-

bolesti hlavy a šíje – projekce k levému rameni a lopatce

-

omezená pohyblivost C páteře



hlava a krk: předsunuté držení hlavy s hyperlordózou C páteře; spasmus krátkých extenzorů
šíje; bolestivý zadní oblouk atlasu a linea nuchae; blokády AO skloubení a

C2-C6; hypertonus

mm. scaleni bilat., m. sternocleidomastoideus bilat., horní části m. trapezius a m. levator
scapulae vlevo; hybnost C páteře omezena do flexe, rotace a lateroflexe bilat. cca o 1/3


horní končetiny: konfigurace a svalová síla v normě; pasivní a aktivní hybnost v plném rozsahu
ve všech segmentech



trup: protrakce a elevace ramen; hypertonus m. pectoralis major – pars sternocostalis bilat.;
prominence spodních žeber bilat.; hypertonus horní části m. rectus abdominis; bolestivý
spasmus m. psoas major vpravo; insuficience m. transversus abdominis a šikmých břišních
svalů; levá lopatka výš; scapulae alatae; hypertonus PV svalů v dolní Th a horní L páteři bilat. –
výrazněji vpravo; Thomayer negativní



pánev: anteverze; symetrická výška crist; palpačně citlivé SIPS bilat.; blokáda SI skloubení
vpravo; hypotonus m. gluteus maximus bilat.; spasmus m. piriformis vpravo; bolestivé lig.
iliolumbale vpravo; Trendelenburg negativní



dolní končetiny: konfigurace a svalová síla v normě; pravá dolní končetina v zevní rotaci;
anatomická i funkční délka končetin bez stranové asymetrie; pasivní i aktivní hybnost v plném
rozsahu ve všech segmentech; hypertonus krátkých adduktorů stehna vpravo; pozitivní
Patrickův příznak vpravo; rekurvace kolenních kloubů; pedes transversoplani
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Vyšetření dechového stereotypu: během inspiria omezení laterálního pohybu spodních žeber,
pohyb hrudníku kraniálním směrem, pohyb lopatek kraniálně a laterálně, zvýšená aktivita
auxiliárních inspiračních svalů – horní typ dýchání.
Vyšetření chůze: samostatná chůze bez opory, chybí kontrarotace trupu a pánve a počáteční
kontakt paty.
Vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře


brániční test – minimální aktivace svalů proti kladenému odporu, kraniální migrace hrudníku,
absence laterálního rozšíření spodních žeber, nedostatečné rozšíření mezižeberních prostor



extenční test – výrazná aktivace paravertebrálního svalstva v oblasti dolní hrudní a horní
bederní páteře a ischiokrurálních svalů, téměř nulová aktivace laterální skupiny břišních svalů,
rotace dolních úhlů lopatek zevně



test flexe trupu – nastavení hrudníku do inspiračního postavení, vyklenutí laterální skupiny
břišních svalů, laterální pohyb žeber, aktivace m. rectus abdominis a m. obliquus externus
abdominis

VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Uvolnění šíjových svalů; obnovení kloubní vůle v zablokovaných segmentech páteře a SI
skloubení; normotonus m. gluteus maximus.
Během terapie pacientka velmi dobře spolupracovala. Zpočátku nebyla schopna zcela izolovaně
aktivovat svaly pánevního dna – bez aktivace břišních a hýžďových svalů – během následujících
návštěv se však souhyby podařilo eliminovat.

2.9.4 Pacientka č. 4
Jméno: I. R.
Datum narození: 1965
Dg.: stresová inkontinence II. stupně
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Anamnéza
•

rodinná
-

•

•

negativní

osobní
-

1985 hepatitis B

-

1987 žlučníková kolika v šestinedělí

-

2000 zlomenina levého zápěstí

-

2003 hospitalizace pro celkové vyčerpání organismu (dlouhodobý stres, infekce)

-

2004 zánět dolních cest močových

-

infekce horních cest dýchacích několikrát do roka

gynekologická a porodnická
-

menarché ve 13 letech

-

pravidelný menstruační cyklus

-

3 spontánní porody (1987, 1990, 1998)

-

interupce 0

-

menopauza 0

-

gynekologické obtíže a výkony – 1988 zánět pravého vejcovodu, cysty na pravém vaječníku
(samovolné vstřebání), gynekologické infekce 1x za rok, 2006 kolpoperineoplastika
(rektokéla, enterokéla)

•

•

sociální a pracovní
-

rozvedená, žije s přítelem v panelovém domě (1. patro, s výtahem)

-

pracuje jako zdravotní sestra Home Care (fyzicky namáhavá činnost)

speciální urologická
-

někdy přítomna bolest za sponou

Nynější onemocnění
o

poprvé se únik moči objevil při hraní volejbalu v r. 2002

o

pacientka je v péči urogynekologické ambulance U Apolináře

o

diagnostika: urodynamické vyšetření (plnící cystometrie a uretrální tlakový profil), UZ
vyšetření mobility uretry, kašlací stres test

o

konzervativní terapie inkontinence
-

farmakoterapie 0

-

pesaroterapie 0

-

rehabilitace svalů pánevního dna – Kegelovy cviky
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-

režimová opatření – doporučen dostatečný příjem tekutin, péče o pravidelnou stolici,
optimální pohybová činnost

o

operační řešení inkontinence – 2006 kolpoperineoplastika – bez výrazného efektu

VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ


hlava a krk: předsunuté držení hlavy se zvýšenou lordózou C páteře; spasmus krátkých
extenzorů šíje; insuficience hlubokých flexorů krku; hypertonus mm. scaleni bilat.;
m. sternocleidomastoideus bilat., horní části m. trapezius; blokáda – AO skloubení, CTh
přechodu; pohyblivost C páteře ve všech směrech bez omezení



horní končetiny: konfigurace a svalová síla v normě; pasivní a aktivní hybnost v plném rozsahu
ve všech segmentech; bolestivý laterální epikondyl vpravo



trup: retrakce a elevace ramen; inspirační postavení hrudníku; prominence spodních žeber bilat.;
hypertonus horní části m. rectus abdominis; spasmus m. psoas major vpravo; insuficience
m. transversus abdominis a m. obliquus internus abdominis; snížená kyfóza Th páteře;
insuficience dolních fixátorů lopatek – vpravo výrazněji; blokáda střední Th páteře; hypertonus
PV svalů v oblasti Th páteře a ThL přechodu; pozitivní S-reflex vpravo; hyperlordóza L páteře;
Thomayer negativní



pánev: anteverze; palpačně citlivé SIPS bilat.; blokáda SI skloubení vpravo; hypotonus m.
gluteus maximus s bolestivým bodem ve výši horního konce intergluteální rýhy laterálně od
SIPS vpravo; pravá infragluteální rýha níž; palpačně citlivý tuber ischiadicum vpravo; bolestivé
lig. sacrotuberale vpravo; pozitivní Trendelenburg vpravo



dolní končetiny: anatomická i funkční délka končetin bez stranové asymetrie; konfigurace
a svalová síla v normě; pasivní a aktivní hybnost v plném rozsahu ve všech segmentech;
hypertonus adduktorů na vnitřní straně stehna vpravo; pozitivní Patrickův příznak vpravo;
rekurvace kolenních kloubů; pedes transversoplani bilat.; hallux valgus bilat.

Vyšetření dechového stereotypu: během inspiria omezení laterálního pohybu spodních žeber,
pohyb hrudníku kraniálním směrem, pohyb lopatek kraniálně a laterálně, zvýšená aktivita
auxiliárních inspiračních svalů – horní typ dýchání.
Vyšetření chůze: samostatná chůze bez opory a bez výrazné patologie.
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Vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře


brániční test – minimální aktivace svalů proti kladenému odporu, kraniální migrace hrudníku,
absence laterálního rozšíření spodních žeber, nedostatečné rozšíření mezižeberních prostor



extenční test – výrazná aktivace paravertebrálního svalstva v oblasti dolní hrudní a horní
bederní páteře a ischiokrurálních svalů, téměř nulová aktivace laterální skupiny břišních svalů,
rotace dolních úhlů lopatek zevně



test flexe trupu – nastavení hrudníku do inspiračního postavení, vyklenutí laterální skupiny
břišních svalů, laterální pohyb žeber, aktivace m. rectus abdominis a m. obliquus externus
abdominis

VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Uvolnění šíjových svalů; obnovení kloubní vůle v zablokovaných segmentech páteře a SI
skloubení; normotonus m. gluteus maximus.
Během terapie pacientka velmi dobře spolupracovala. Zpočátku nebyla schopna zcela izolovaně
aktivovat svaly pánevního dna – bez aktivace břišních a hýžďových svalů – během následujících
návštěv se podařilo souhyby eliminovat.
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3 CÍLE A HYPOTÉZY
CÍLE
Cílem této diplomové práce bylo ovlivnit kontraktilitu, sílu a napětí svalů pánevního dna
s využitím dvou nejčastěji používaných metodik – Arnolda Kegela a Ludmily Mojžíšové –
v rehabilitaci stresově inkontinentních žen. Zajímalo nás, jestli bude rozdíl v efektu výše uvedených
metod a zda bude rozdíl v subjektivním hodnocení a kineziologickém vyšetření pacientek před
začátkem a po skončení rehabilitace.

HYPOTÉZY
•

předpokládali jsme zvýšení kontraktility a nárůst síly svalů pánevního dna

•

předpokládali jsme subjektivní zlepšení příznaků stresové inkontinence

•

očekávali jsme rozdíl v kineziologickém vyšetření před a po terapii
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4 METODIKA
Soubor

4

pacientek,

diagnostikovaných

jako

stresově

inkontinentní,

prošel

urogynekologickým a kineziologickým vyšetřením, přístrojovým měřením perineometrem (přístroj
TensoSens TS II – viz příloha 1) a cvičením dle metody Arnolda Kegela nebo Ludmily Mojžíšové.
Urogynekologické vyšetření pacientek a diagnostiku stresové inkontinence provedli lékaři na
pracovištích gynekologicko-porodnického oddělení v Praze u Apolináře a v Motole. Kineziologické
vyšetření, měření perineometrem a terapii pacientek jsem provedla já.
Pacientky byly kineziologicky vyšetřeny a bylo provedeno počáteční měření perineometrem
ke zjištění úrovně stahu svalů pánevního dna. Dvě pacientky byly instruovány v domácím cvičení
metody Arnolda Kegela a stejný počet pacientek v domácím cvičení metody Ludmily Mojžíšové.
Všechny pacientky cvičily po dobu 3 měsíců, během kterých byly prováděny pravidelné kontroly
po 14 dnech. Vzhledem k časové náročnosti Kegelovy metody cvičily pacientky každou pozici
(viz příloha 2) pouze v rytmu pomalé a rychlé pumpy, a to dvakrát denně. Z metody Ludmily
Mojžíšové cvičily pacientky cvičební sestavu složenou z deseti cviků s počtem opakování daném
metodou (viz příloha 3). Pacientkám byly vytvořeny brožurky s popisy a obrazovou dokumentací
jednotlivých cviků.
Po 3 měsících pravidelného cvičení byly pacientky znovu kineziologicky vyšetřeny a bylo
provedeno závěrečné měření perineometrem.
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5 VÝSLEDKY
Vyšetření perineometrem – stupnice 0 až 10.
Pacientka

Metoda

Před terapií

Po terapii

I.

Mojžíšová

2

2

II.

Mojžíšová

2

2

III.

Kegel

3

4

IV.

Kegel

2

2

Subjektivní hodnocení pacientek po terapii – odpovědi na čtyři otázky (viz příloha 4)
Pacientka

Otázka č. 1

Otázka č. 2

Otázka č. 3

Otázka č. 4

I.

Ano

Ano

Ano

Ano

II.

Ne

Ano

Ano

Ano

III.

Ano

Ano

Ano

Ano

IV.

Ne

Ano

Ano

Ano
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6 DISKUSE
Výsledky uvedené v samostatné kapitole nejsou vzhledem k malému vzorku pacientek
statisticky významné, přesto je z nich patrné zlepšení subjektivních příznaků stresové inkontinence
moči u žen. Navíc lze vidět rozdíly v kineziologických vyšetřeních, provedených před začátkem
a po skončení terapie (viz kapitola 2.9). Objektivně se však zvýšení síly stahu svalů pánevního dna
měřené perineometrem (přístroj TensoSens TS II – viz příloha 1) prokázat nepodařilo, s výjimkou
jedné pacientky, u které došlo ke zlepšení síly o jeden stupeň.
V souvislosti s konzervativní terapií stresové inkontinence moči jsou v odborné literatuře
nejčastěji zmiňovány dvě rehabilitační metody – Arnolda Kegela a Ludmily Mojžíšové. Obě tyto
metodiky jsou zaměřeny na ovlivnění svalů pánevního dna. Úspěšnost Kegelovy metody v terapii
stresové inkontinence moči se v literatuře příliš neliší. Autoři Feyereisl (1999) a Miklica (2006)
udávají 80 % a Halaška (2004) se Zikmundem (2001) 84 % úspěšnost této metody, přičemž
objektivně měřitelné výsledky se podle nich dostavují přibližně po 12 týdnech pravidelného
tréninku. O procentuální úspěšnosti metody Ludmily Mojžíšové v terapii stresové inkontinence
moči se v odborné literatuře mnoho nepíše. PhDr. Jarmila Novotná (2007), žákyně Ludmily
Mojžíšové, udává asi 50 % úspěšnost její metody.
Tuto práci jsem zaměřila na problematiku stresové inkontinence moči u žen, neboť mě
zajímalo, jestli bude rozdíl v efektu metodik Kegela a Mojžíšové u pacientek se stresovou
inkontinencí moči. Z výsledků mojí práce vyplývá, že nejsou patrné výrazné rozdíly v efektu těchto
metodik.
Ačkoli se v mnohých pramenech popisuje indikace operační léčby až po vyčerpání
konzervativních terapeutických postupů, je mnoho lékařů, ale i pacientek se stresovou inkontinencí,
kteří preferují operační terapii před terapií konzervativní. Důvodem takového kroku ze strany lékařů
je to, že operativa je pro oddělení ekonomicky výhodnější a navíc lékaři provádějí různé studie
prokazující úspěšnost jednotlivých operačních metod. Pacientky upřednostňují operační terapii
především proto, že od ní očekávají okamžitý efekt, a to, aniž by se do léčby aktivně zapojily.
Mnohé pacientky nejsou ochotné cvičit vůbec a ty, jež zpočátku cvičit chtějí, brzy cvičení vzdávají.
Byl proto obrovský problém sehnat pro tuto práci větší počet pacientek ochotných absolvovat celý
program rehabilitace.
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Během studia fyzioterapie na této fakultě jsem měla možnost seznámit se s vývojovou
kineziologií, hovořící o provázanosti centrálního nervového systému se systémem pohybovým.
Pánevní dno, jehož insuficience hraje významnou roli ve vzniku stresové inkontinence moči,
je součástí tzv. stabilizačního systému páteře. Stabilizace páteře, jež představuje souhru mezi
ventrální a dorsální muskulaturou, je nezbytným předpokladem pro jakýkoli cílený pohyb. Svaly
hlubokého stabilizačního systému páteře jsou navzájem provázané a tvoří tzv. funkční jednotku.
Domnívám se proto, že ovlivněním stabilizační funkce páteře dojde k ovlivnění svalů pánevního
dna a tím ke zlepšení příznaků stresové inkontinence. Izolovaný trénink svalů pánevního dna vede
sice k jejich posílení, ale nevypovídá nic o funkci a koordinaci svalů, která je při pohybu nutná.
Nácvik stabilizační funkce páteře by se podle mého názoru měl stát nezbytnou součástí
fyzioterapie u pacientek se stresovou inkontinencí moči.
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7 ZÁVĚR
Předmětem zkoumání této magisterské práce byly pacientky se stresovou formou močové
inkontinence, u kterých jsme se snažili ovlivnit kontraktilitu, sílu a napětí svalů pánevního dna
s využitím dvou nejčastěji používaných metod v rámci rehabilitace stresové inkontinence moči.
Farmakoterapie a operační řešení patří k běžným léčebným postupům u stresově
inkontinentních žen, vykazují vysoká procenta úspěšnosti, ale představují pro pacientky určitou
zátěž, nemluvě o jejich finanční nákladnosti.
Využití fyzioterapie v léčbě stresové inkontinence moči sebou nenese operační ani
farmakologickou zátěž, představuje však zátěž časovou a je z velké části závislá na motivaci,
trpělivosti a ochotě pacientek absolvovat celý program fyzioterapie.
Stresová inkontinence moči je v naší společnosti stále ještě tabuizovaný problém, ženy se za
svůj stav stydí a nehledají proto ani odbornou pomoc. Domnívám se, že výsledky mé diplomové
práce, stejně jako výsledky obdobně koncipovaných studií narážejí na problém nedostatečně
velkého sledovaného souboru probandek. Nabízí se tedy otázka eventuelní možné multidisciplinární
spolupráce, která by napomohla vytvoření dostatečně velkého sledovaného souboru žen, a tím
i možnosti vytvoření ucelené studie prokazující jasný vliv konzervativní terapie, v zastoupení výše
uvedených rehabilitačních technik, při léčbě urogynekologických pacientek.
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8 SOUHRN
Inkontinence moči patří k nejčastějším zdravotním problémům zejména ženské populace a má
zásadní vliv na kvalitu života inkontinentních osob. Nejčastější formou močové inkontinence je její
stresová forma, která postihuje asi 49 % takto postižených osob, přičemž méně než polovina
vyhledá odbornou pomoc.
Ve své magisterské práci jsem se zaměřila na ovlivnění svalů pánevního dna, jejichž
insuficience hraje významnou roli ve vzniku stresové inkontinence moči. Nejčastěji zmiňovanými
a používanými metodami v rehabilitaci této formy inkontinence jsou metody Arnolda Kegela
a Ludmily Mojžíšové. Zajímalo mě tedy, jestli bude rozdíl v efektu těchto dvou metod.
Teoretická část práce se zabývá anatomií, fyziologií a neurofyziologií mikce, mechanismy
kontinence a obecnými poznatky o močové inkontinenci, její diagnostice a léčbě.
Praktická část zahrnuje vyšetření a terapii pacientek se stresovou inkontinencí moči. Před
začátkem a po skončení rehabilitace byly pacientky kineziologicky vyšetřeny a byla provedena
měření perineometrem. Terapie probíhala formou instruktáže cviků Arnolda Kegela nebo Ludmily
Mojžíšové k domácímu cvičení s pravidelnými kontrolami. Na základě výsledků, jež jsou vzhledem
k malému vzorku probandek statisticky nevýznamné, jsem došla k závěru, že fyzioterapie má
v léčbě stresové inkontinence moči své opodstatnění, ačkoli to objektivní výsledky této studie
nepotvrzují. Dle subjektivního hodnocení pacientek došlo ke zlepšení příznaků stresové
inkontinence po rehabilitaci a byl patrný i rozdíl v kineziologickém vyšetření.
Rozdíl v efektu metodik Kegela a Mojžíšové není vzhledem k malému počtu pacientek
statisticky významný.

61

9 SUMMARY
Urinary incontinence belongs to the most common defects especially among woman
population and has influence on quality of incontinencal person's life. The most frequent form of
urinary incontinence is its stress form, that concerns about 49 % of these ill people, but less than
half look for medical help.
In my master thesis I focused on the influence of pelvic floor muscles which insufficiency has
important role in genesis of stress incontinence. The most common discutable and used methods in
rehabilitation of this incontinencal form are the Kegel's and the Mojžíšová's methods. That is why
I was interested, if there will be any difference in the effect of these methods.
The theoretical part of the work deals with anatomy, physiology and neurophysiology of
micturition, mechanisms of continence and general knowledge about urinary incontinence and its
diagnostic and therapy.
The practical part of the thesis concerns investigation and therapy of woman patients with
stress incontinence. Before starting and after finishing of rehabilitation patients were
kineziologically investigated and measurations by Tenso Sens instrument were done. The therapy
was done as a form of exercises' training according to Kegel and Mojžíšová for home exercises with
regular check-ups. On the base of results which are not statistically significiant because of the small
number of patients included in the research I got to conclusion that physiotherapy has its foundation
in the therapy of stress incontinence, although the objective results of this study don't confirm it.
According to subjective evaluation of woman patients there was improvement of stress
incontinence's symptoms after finishing rehabilitation and differences in kineziological
investigation also were seen.
The difference in the effect of Kegel's and Mojžíšová's methods isn't statistically significiant
with regard to small number of woman patients.
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11 PŘÍLOHY
Příloha 1
Přístroj TensoSens
TensoSens je rehabilitační pomůcka, kterou je možné použít při problémech, jež jsou
způsobeny uvolněnými svaly pánevního dna a análního svěrače, tj. pro inkontinentní pacienty, po
operacích prostaty a úrazech a též při potížích v oblasti sexuálního života.
Přístroj pracuje na principu měření změny tlaku, která je v průběhu cvičení vyvolána ve
speciální vaginální nebo anální sondě. Jedná se o snímač tlaku doplněný o audiovizuální
biologickou zpětnou vazbu – biofeedback, která pacientovi poskytuje informaci o míře stažení
svalstva a o průběhu stahu během měření. Tato informace je zprostředkována opticky, pohybem
světelného bodu po stupnici a zvukově, změnou výšky tónu. TensoSens je řízen mikroprocesorem,
který umožnil přístroj vybavit řadou funkcí zvyšujících komfort jeho ovládání a kvalitu
poskytovaných informací o průběhu cvičení.
Na přední straně přístroje (obr. 4) je umístěno deset světelných bodů, kterým odpovídá
stupnice 1–10. Při aktivaci svalstva dna pánevního se světelný bod, jež je závislý na tlaku
vyvozeném v sondě, a tedy na míře stažení svalů, pohybuje po stupnici z levého dolního rohu do
pravého horního rohu a mění se výška tónu. Po
uvolnění svalů nastává děj opačný. Pod polem
světelných bodů je na pravé straně umístěno ovládací
tlačítko určené pro zapnutí a vypnutí přístroje. Na
spodním čele přístroje je vlevo umístěna olivka
tlakového snímače, na kterou se navléká hadička
propojující přístroj s vaginální nebo anální sondou.
Z hygienických důvodů musí být sonda chráněna
vyšetřovacím návlekem, případně prezervativem.
Obr. 4. Přístroj TensoSens (GETA, 2006)

Přístroj autonaticky ukončí činnost cca po 2 minutách a na závěr zobrazí hodnocení, jež je
charakterizováno jedním blikajícím a jedním rozsvíceným bodem na světelné stupnici. Blikající bod
udává maximální dosaženou hodnotu tlaku, tedy maximální úroveň stahu svalů pánevního dna.
Rozsvícený světelný bod udává bodové hodnocení kvality cvičení (GETA, 2006).
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Příloha 2
Kegelovy cviky (Heaner, 1996)
Počáteční pozice
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Pokročilé pozice
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Program k orientaci v metodice
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Příloha 3
Cvičební sestava Ludmily Mojžíšové (Kolektiv autorů, 1999)
Cvik č. 1

Cvik č. 2
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Cvik č. 3

Cvik č. 4, 5
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Cvik č. 6

Cvik č. 7
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Cvik č. 8
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Cvik č. 9

Cvik č. 10
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Příloha 4
Otázky pro subjektivní hodnocení pacientek po terapii
Otázka č. 1 – Snížil se počet inkontinentních epizod?
Otázka č. 2 – Snížilo se množství uniknuvší moči?
Otázka č. 3 – Jste schopna přerušit proud moči?
Otázka č. 4 – Zlepšila se kvalita Vašeho sexuálního života?

Příloha 5
Gaudenzův dotazník jednotlivých pacientek
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