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Abstrakt: Cílem této práce je poukázat na výskyt syndromu karpálního tunelu u pacientů se spinální 

lézí. Toto onemocnění vzniká opakovaným zatěžováním rukou, zejména při pohonu vozíku. Práce 

se zabývá příčinami vzniku, rizikovými faktory pro pacienty s míšním poraněním, terapií 

konzervativní i operační a prevencí. Dále obsahuje charakteristiku pojmu spinální pacient, sed na 

vozíku a vztah horních končetin při pohonu mechanického vozíku. Praktická část zahrnuje 

kazuistiku pacientky a návrh její terapie.  
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1 ÚVOD 

 

       Syndrom karpálního tunelu byl znám již v r. 1913,  patologické změny na n. medianus popsali 

Marie a Foix. V r. 1938 Moerch zaznamenal spontánní kompresi nervu a zavedl termín syndrom 

karpálního tunelu.  

       Toto onemocnění vzniká na základě různých příčin. Mezi nejčastější z nich patří vykonávání 

stereotypní práce s nesprávnou ergonomií pohybu. Je tedy zřejmé, že se syndrom karpálního tunelu 

bude vyskytovat i u lidí po spinální lézi. Chybné držení trupu a nastavení sedu na vozíku jsou 

výchozím problémem pro správně vedený pohyb horních končetin. Většina spinálních pacientů 

přetěžuje své ruce pohonem vozíku během celého dne a zároveň je zatěžuje i u běžných denních 

aktivit, jimiž jsou přesuny, zaměstnání, sport, domácí práce a koníčky. Je tedy dobré u těchto lidí co 

nejvíce kompenzovat namáhavé pohyby, na prvním místě zajistit prevenci vzniku těchto obtíží 

popřípadě zařadit adekvátní rehabilitaci. 
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 

 

      Cílem práce je ukázat na výskyt syndromu karpálního tunelu u pacientů po spinální lézi. Proč 

toto onemocnění u spinálních pacientů vzniká, jak se mu dá předejít  a jaká je nejlepší dostupná 

léčba. Dalším cílem je seznámení se s typickými rizikovými faktory, nejčastějším z nich je pohon 

mechanického vozíku právě u spinálních pacientů.  

      Jelikož je syndrom karpálního tunelu spojován s opakující se činností, je hodně pravděpodobné, 

že se bude toto onemocnění objevovat u spinálních pacientů ve větší míře. 
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3 PŘEHLED POZNATKŮ      

 
 
3. 1 Charakteristika syndromu karpálního tunelu 
 

      Syndrom karpálního tunelu (SKT) patří mezi úžinové syndromy horní končetiny. V lékařské 

praxi se objevuje jako jeden z nejčastějších. Je charakterizován kompresí periferního nervu. Jedná 

se o útlak nervus medianus v canalis carpi v oblasti zápěstí. I za fyziologických podmínek se tlak na 

nervus medianus mění. Tlak značně stoupá při extenzi zápěstí a flexi zápěstí se současnou flexí 

prstů. 

 

3. 2 Anatomie 

 

       Canalis carpi (karpální tunel) je průchod do dlaně, kudy vedou šlachy z palmární strany 

předloktí, nervy a cévy. Carpus (zápěstí) tvoří oblast skeletu ruky s dorsální konvexitou. Na dlaňové 

straně se nachází sulcus carpi, ten je zdůrazněn okrajovými vyvýšeninami carpu. Jsou to eminentia 

carpi radialis, složená z tuberculum ossis scaphoidei a z tuberculum ossis trapezii. Na ulnární straně 

je eminentia carpi ulnaris, kterou tvoří os pisiforme a hamulus ossis hamati. Obě vyvýšeniny jsou 

spojeny silným vazem, je jím retinaculum musculorum flexorum (ligamentum carpi transversum). 

Fixuje postavení eminentní. Sulcus carpi se tak mění v canalis carpi. Karpálním tunelem prochází 

šlachy flexorů ruky a prstů – m. flexor carpi radialis, m. 

flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum 

profundus, m. flexor pollicis Pontus (Čihák, 2001; 

Dylevský, Druga, Mrázková 2000).        

Obrázek 1. Průřez zápěstím (Lindsay, Bone, & Callander, 1997) 
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       Na retinaculum musculorum flexorum se upíná m. palmaris longus, který dál pokračuje jako 

palmární aponeurosa. Sval napíná aponeurozu a vykonává pomocnou flexi v lokti a zápěstí (Čihák, 

2001). 

     Dále zde prochází  nervus medianus (kořenová 

inervace C6-Th1). N. medianus motoricky inervuje 

svaly přední strany předloktí kromě m. flexor carpi 

ulnaris a poloviny m. flexor digitorum profundus pro 3. 

a 4. prst, svaly thenaru a mm. lumbricales I et II. 

Sensitivně inervuje kůži palmární plochy zápěstí na 

radiální straně a kůži na radiální straně dlaně (Čihák, 

1997). 

 

 

Obrázek 2. Svaly inervované n. medianus  (Lindsay et al., 1997) 

   

        Pohyby v zápěstí dělíme na palmární flexi 80-90°, extenzi 70°, radiální dukci 15-20°, ulnární 

dukci 45°, cirkumdukci (kombinace předchozích pohybů), pronaci a supinaci 150-180° (Dylevský, 

2000). 
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3. 3 Patologická anatomie  

 

       Při zvýšení tlaku v karpálním tunelu dochází k ischemii nervových vláken, v průběhu času 

k lézi myelinové pochvy a v chronickém stádiu k lézi jednotlivých axonů (Mumenthaler, 2001). 

       V místě komprese je nerv obvykle ztenčený. Zúžení může být až na 1/3 jeho normálního 

průměru. Nejtěžším nálezem pak bývá segmentální demyelinizace nervových vláken a poškození 

Schwannových buňek. Axony jsou ztenčelé (axonostenóza) a některé zaniknou. Tento jev se nazývá 

Wallerova degenerace. V nejlehčích případech nemusí být zúžení nervu patrné vůbec, na místo 

komprese pak poukazuje  nedostatečná náplň cév nervu. Proximálně od místa komprese je nerv 

ztluštělý, stagnuje zde axoplazma. Nastává zde fibróza nervu.. Distálně od místa komprese může 

být u lehčích případů nerv zcela v normálním stavu. U těžších stavů je možné zjistit atrofii celého 

distálního segmentu nervu, který je ztenčený.  Fibróza se tu také objevuje (Pechan & Kříž, 1975). 

        Při kompresi n. medianus dochází k útlaku cév (kapilár a venul) uvnitř nervu. Síla působící 

zvenčí na nerv vyvolá  přetlak - intraneurální hypertenzi a stlačení cév vyvolá hypoxii nervu, 

nemůže být proto zachovaná normální dráždivost a vodivost vlákna. Membrána nervu v důsledku 

chybění zdrojů energie (ATP, kreatinfosfátu) neudrží vápenaté ionty, takže stoupá její propustnost 

pro ionty draselné, které unikají do periaxonálního prostoru a tím klesá klidový potenciál 

membrány axonu. Následuje vzestup její dráždivosti, který je vystřídán ztrátou dráždivosti. 

Déletrvající hypoxie způsobuje i segmentální demyelinizaci v důsledku poruchy metabolismu 

Schwannových buněk (Pechan & Kříž, 1975). 

        U porušených senzitivních vláken jde o hypestézie a anestézie, u motorických vláken se jedná 

o parézy až plegie. U SKT se vyskytuje porušení nervu zvané axonotmesis. Přerušené jsou axony, 

obaly nervu nikoliv. Náprava porušení je možná, rychlost regenerace nervu 1 milimetr za den 

(Mumenthaler, 2001). 
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3. 4  Etiologie 

 

       Existuje mnoho příčin, proč dochází ke strukturálním a následně funkčním poruchám v oblasti 

karpálního tunelu. Základním faktorem je nejspíše vrozený tvar zápěstí a pohlaví. Mezi pacienty 

převažují ve výskytu ženy nad muži a to v poměru 3-4:1 s oboustranným poškozením, u dominantní 

končetiny se SKT manifestuje dříve a ve větší míře. Výskyt klinické symptomatologie se vyskytuje 

nejčastěji v pátém deceniu života (Kurča & Kučera, 2004).  

       SKT může vzniknout i u systémových onemocnění, jakým je např. revmatoidní artritida, 

obezita, užívání hormonální antikoncepce, diabetes mellitus a poruchy štítné žlázy (hypothyreoza 

nebo hyperthyreoza), akromegalie. Také hormonální změny v souvislosti s těhotenstvím, laktací a 

klimakteriem (Kannan & Sawaya, 2001). 

       Mezi další příčiny patří typ zaměstnání, ve kterém je vykonávána stereotypní práce spojená 

s pevným držením předmětů a vibracemi, psaní na klávesnici, šití atd. Patří sem i přetěžování při 

sportech – horolezectví, golf a tenis jsou nejčastější.  SKT vzniká i u různých typů anomálií zápěstí, 

například u abnormálních odstupech šlach svalů, u tumorů (gangliom), a může být vyvolán i 

poruchou v oblasti krční páteře (Kurča & Kučera, 2004). 

       SKT se objevuje i po úrazech, kterými jsou zlomeniny zápěstí a Collesova zlomenina 

(Wadsworth, 1990).    

 

3. 4. 1 Etiologie u spinálních pacientů 

    

       U pacientů se spinální lézí vznikne SKT taktéž jednostrannou zátěží. U paraplegiků to bývá 

nejčastěji manuální řízení vozíku, jedná se o repetitivní zátěž rukou (Deltombe et al., 2001). Záleží 

také na hmotnosti vozíku, zejména pak na hmotnosti pacienta. Ten musí vynaložit mnohem větší 
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sílu na rozpohybování vozíku.  Velký vliv má terén, na kterém se vozík pohybuje, čím bude drsnější 

a méně rovný, tím větší síla bude použita (Boninger et al., 2005). 

       Příčinou vzniku SKT jsou časté přesuny z vozíku na lůžko, křeslo, aj. Pacient nese na svých 

rukou váhu celého těla. Opřením o ruce dochází k dorzální flexi zápěstí, u kterého dochází 

k opakované kompresi nervu. Důležitá je tedy technika přesunu, měla by být co nejrychlejší, 

v nejkratší vzdálenosti a za vyvinutí co nejmenší síly. K tomu se využívají kluzné desky. U 

pacientů, kteří chodí, je příčina opora a držení berlí. Při opoře o držadlo berle je vyvinuta příliš 

velká síla při stisku, ta se dá upravit změněnou držení celé paže, ale i trupu. Největší podíl vzniku 

SKT má u používání berlí opět nesení váhy celého těla (Nyland et al., 2000). 

       Mimo problémů vznikajících z pohonu vozíku, přesunů či stisku držadla berlí, pacienti 

vykonávají další rizikové činnosti, spojující vypuknutí SKT u lidí bez spinální léze. Proto se u 

pacientů se spinálním poraněním vyskytuje SKT ve větší míře (Goodman et al., 2001). 

       Jsou jimi psaní na klávesnici počítače, ruční práce, jako je pletení nebo ruční praní prádla. 

Všechny tyto činnosti pacient vykonává během všech svých denních aktivit. Ať je to v rámci 

zaměstnání a nebo svých koníčků (Kannan & Sawaya, 2001).  

       První příznaky SKT se u pacientů objeví většinou až po jednom roce používání mechanického 

vozíku či berlí. V individuálních případech, pokud má jedinec vyšší predispozice k vytvoření SKT, 

se poruchy v oblasti zápěstí vyskytnou již po několika měsících. Věk je také podílejícím se 

faktorem, SKT se vyvine častěji u osob ve středním věku, u žen je to dáno nejvíce hormonálními 

změnami, u mužů často přibírání na váze. U lidí ve středním a starším věku již tkáně nemají 

takovou schopnost  regenerace tkání (Nyland et al., 2000). 
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 3. 5 Klinický obraz   

 

       Kompresí je nejdříve postižena vasa nervorum (cévní zásobení) a poté nervová vlákna. Při 

lehčím útlaku dochází k hypoxii vláken a následně k iritaci senzitivních vláken. Prvními příznaky 

onemocnění jsou akroparestezie (pocity brnění na akrech ruky), které jsou zpočátku občasné, 

převážně noční tzv. „brachialgia paresthetica nocturna“ (Mumenthaler & Mattle, 2001).  

       Postupem času akroparestezie přetrvávají během celého dne. Paroxysmy akroparestezií jsou pro 

SKT specifické a již na podkladě jejich výskytu lze stanovit diagnózu. Pacienti udávají parestezie 

proximálním směrem, nejčastěji do předloktí, občas i do paže a ramene. U potíží během dne 

převládá pocit brnění a mravenčení, které zhoršují taktilní kontrolu při různých manuálních 

činnostech. Nemocní proto nemohou správně vnímat uchopovaný předmět. Akroparestézie 

provokuje především izometrická kontrakce svalu, ale nejvýznamnějším provokačním faktorem je 

statická zátěž.  Denní parestezie se dají celkem dobře lokalizovat, dle  inervační zóny n. medianus 

(Kurča & Kučera, 2004). 

 

 

 

 

Obrázek 3. Lokalizace parestezií, senzitivní zásobení pokožky (Lindsay et al., 1997) 

 

       U nočních akroparestezií se k pocitu brnění připojují další nepříjemné pocity, jako je pálení, 

mrazení, píchání a intenzivní bolest.  Všechny tyto vjemy velmi ruší spánek, pacienti se často budí 

bolestí. Díky algické složce pacienti nedokáží brnění přesně lokalizovat, je iradiováno do celé ruky. 

Noční potíže jsou zhoršeny zaujetím nevhodné polohy zápěstí po delší dobu (Pechan & Kříž, 1975). 

K dalším subjektivním příznakům pacientů patří ztuhlost prstů, bolesti ruky a prstů, snížení 
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obratnosti a síly prstů, otékání ruky a blednutí prstů. V prvním a nejlehčím stádiu onemocnění 

parestézie vymizí protřepáním a procvičením svěšené ruky a to i za krátkou dobu s trvalejším 

zlepšením. V dalším období je úleva po rozcvičení jen na krátkou chvíli. Pokročilé stádium SKT je 

charakterizováno především výraznou hypotrofií svalů thenaru a taktilní hypestézií příslušné kožní 

oblasti. Úbytek svalů probíhá velmi pozvolně. Náhlý nebo postupný ústup bolestí nemusí znamenat 

zlepšení, ale naopak zhoršení stavu a to zánik senzitivních nervových vláken. Projevy, které se dají 

snadno rozeznat, jsou vegetativně-trofické dysfunkce. Patří sem zbarvení a  teplota kůže (Kurča & 

Kučera, 2004).  

       Od akroparestézií  se pacienti mohou dostat do těžkého stádia, kdy se jedná o parézu. Porucha 

motorických vláken se projeví hypotrofií, méně omezením svalové síly. Úplná plegie nervu se 

vyskytuje jen výjimečně. Totální taktilní anestézie se též nenachází často, jedná se spíše o 

hypestézie - SKT na špičce 2. a 3. prstu (Pechan & Kříž, 1975). 

 

3. 6 Vyšetření                 

 

       Základem vyšetření je rozbor anamnézy, včetně pracovní. Pacient poté na sobě ukáže, kde 

zaznamenává projevy bolesti či brnění.  

       Důležité je aspekcí vyšetřit povrch kůže, zda se vyskytuje otok, zarudnutí, změněná teplota a 

případné deformity na rukou (Kurča & Kučera, 2004). 

       Klinické vyšetření by mělo obsahovat i neurologické vyšetření se zaměřením na zjištění čití 

povrchového (taktilní, algické, termické, tlak, diskriminační) i hlubokého (stereognozie, polohocit, 

pohybocit)  (Nevšímalová, Růžička, & Tichý et kol., 2002). 

       Následuje zjištění svalové síly zejména flexorů zápěstí a pronátorů, procházející canalis carpi. 

Testují se také rozsahy kloubů v zápěstí pomocí goniometru – flexe, extenze, radiální a ulnární 

dukce, ale i pronace, supinace, abdukce a opozice palce, jednotlivé pohyby v článcích prstů. 
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       Jedním z nejdůležitějších nálezů bývá zvýšený odpor při vyšetření kloubní vůle mezi 

jednotlivými karpálními kůstkami (Lewit, 2000). 

       V časném stádiu onemocnění pacient pociťuje nepříjemné příznaky (brnění, bolesti) jen v určité 

poloze. Proto je nutné tyto příznaky vyprovokovat. Začíná se testováním vleže na zádech a pacient 

zvedá HKK. Zhruba po patnácti vteřinách začne pociťovat brnění. Nad zápěstím může tlak na n. 

medianus vyvolat ostrou bolest (Lewit, 2000). 

       Typickým pro SKT je vyšetření Tinelova příznaku. Provádí se stlačením n. medianus v oblasti 

lig. carpi transversum nebo poklepem kladívka na stejné místo.  Pozitivitu testu prokáže bolestivý 

vjem v senzitivní zóně n. medianus (Kurča & Kučera, 2004). 

       Mezi další vyvolávající testy patří Phalenův test. Pacient položí předloktí na podložku a ruce 

nechá volně svěšené mimo podložku. Zkoumá se dorzální flexe 90° i palmární flexe 90°. Test je 

pozitivní, dostaví-li se do 60 vteřin typické parestezie. 

       Dále lze použít tzv. turniketový test, který spočívá v aplikaci tlaku 150 torr manžetou tonomeru 

na oblast zápěstí, nebo podobný tlak vyvolat stiskem palce nebo poklepem kladívka na lig. carpi 

transversum.  

        Používaným je test extenční, maximální extenze zápěstí způsobená tlakem na prostředník 

vyvolá bolesti v senzitivní zóně n. medianus. Je to extrémní poloha napínající vyšetřovaný nerv.  

Parestezie v oblasti n. medianus vznikají již po 30 vteřinách (Kurča & Kučera, 2004). 

       Pro stanovení definitivní diagnózy je nutné provést elektromyografické vyšetření (EMG). EMG 

umožňuje objektivní posouzení funkce n. medianus. Zjistí se rychlost vedení motorickými i 

senzitivními vlákny nervu, a v případě potřeby se tyto výsledky porovnají se sousedními úseky na 

n. ulnaris a n. radialis (Kurča & Kučera, 2004). EMG vyšetření zahrnuje kondukční studie, 

vyšetřuje parametry vodivosti  periferních nervů,  jehlovou EMG, ta nás informuje o klidové a volní 

aktivitě. Zahrnuje také speciální vyšetřovací techniky, které se rutinně nepoužívají, slouží 

k vyšetření jednotlivých vláken. Součástí přístrojového vybavení EMG jsou stimulační elektrody 
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povrchové a jehlové, vlastní EMG aparát, zesilovače, filtry, monitorovací jednotku. Dnes se běžně 

používají přístroje digitální (Nevšímalová, Růžička & Tichý et kol., 2002). 

      EMG je však aplikováno v pokročilejších stádiích choroby, až nastane u pokročilejší komprese 

Wallerova degenerace. U axonostenozy a segmentální demyelinizace je zachována vodivost 

postiženého nervového vlákna, na EMG se proto změny neprojeví (Pechan a Kříž, 1975). 

      Mezi doplňující vyšetření, provádějící se převážně před chirurgickým zásahem, patří ultrazvuk, 

popřípadě CT nebo MRI (Királová, 2002). 

       Důkaz přítomnosti SKT prokáže injekce kortikosteroidů nebo lokálního anestetika. Pokud 

příznaky SKT po podání těchto léků vymizí, svědčí to pro správné určení diagnózy (Kurča& 

Kučera, 2004). 

   

 3. 7 Diferenciální diagnostika  

 

       Syndrom karpálního tunelu je poměrně dobře stanovitelná diagnóza a to na základě klasických 

příznaků a zobrazovacích metod. Z hlediska lokalizace a poškození je nutno od SKT odlišit tyto 

stavy. Distálně od karpálního tunelu dochází ke kompresi lipomem či fibromem, abnormálním 

vazivovým pruhem nebo po úrazu k poškození větví n. medianus. Proximálně od karpálního tunelu 

komprese nádorem nebo hematomem. Mezi další onemocnění imitující SKT jsou asymptomatická  

oboustranná hypoplazie thenaru, artropatie malých kloubů ruky, polyneuropatický syndrom, 

úžinový syndrom ramus cutaneus palmaris n. medianus, vazoneuróza na akrech, Dupuytrenova 

kontraktura, reflexní dystrofický syndrom, tendinitidy a tendovaginitidy flexorů prstů a zápěstí. Je 

možné zaměnit s lézí plexus brachialis, lézí kořene C6/C7 nebo cervikobrachiálním syndromem 

s pseudoradikulárním drážděním (Kurča& Kučera, 2004). 
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3. 8 Terapie 

 
 
      Na léčbě SKT se podílí více odborníků. Jsou jimi neurologové, neurochirurgové, ortopedi, 

rehabilitační lékaři a fyzioterapeuti. Postup při terapii SKT je konzervativní a v pokročilejších 

stádiích i chirurgický. 

 

3. 8. 1 Konzervativní terapie   

 

       Při objevení prvních obtíží, zejména nočních, ale i denních parestezií a bolestí, postačí 

režimová opatření. Doporučuje se ruce příliš nezatěžovat a zanechat je v klidu (Viera, 2003), což u 

pacientů pohybujících se na vozíku není možné. Pacienta je vhodné naučit správnou ergonomii 

pohybu, převážně adekvátní nastavení sedu a celého trupu, které je výchozí pro další složky pohybu 

na vozíku. Bylo by dobré pacienta naučit techniku úchopu a odrazu od pohonné obruče, zatížení 

obou HKK stejnou silou. Je dobré na čas omezit další provokují činnosti, například psaní na 

klávesnici po delší dobu a sport (Boninger, 2005). 

 

3. 8. 1. 1 Ortézy 

 

       K udržení končetiny v adekvátní poloze je vhodné použití různých ortéz a umělohmotných dlah 

vyrobených z měkkého materiálu s výstuhou. Ty mají za úkol fixovat končetinu ve správné poloze, 

to znamená ve středním postavení a zabránit nevhodným pohybům a jejich opakování, jakými jsou 

příliš velká flexe, extenze, radiální a ulnární dukce zápěstí. Ortézy jsou využívány zejména na noc, 

protože pacienti pak přes den cítí úlevu od bolestí (Kannan & Sawaya, 2001). Někteří pacienti si 

zvolí využití ortéz i během dne, u nich nedochází tak často ke zhoršení příznaků (Viera, 2003).   
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        Aby byl efektivní účinek u nošení ortéz a dlah, měly by být nasazeny co nejdelší část dne, 

alespoň po dobu 4 - 8 týdnů. Je tedy možné mít je na rukou i u pacientů pohybujících se na vozíku. 

Ruka je zafixována ve středním postavení, minimalizuje se tak bolest z přetížení a zároveň slouží 

jako prevence zhoršení příznaků SKT (Gravlee & Van Durme, 2007). Nasazená ortéza však brání 

radiální i ulnární dukci zápěstí, která je potřebná k přiměřenému úchopu pohonné obruče. Je zde 

nebezpečí, že pacient bude mít zafixované zápěstí, ale pohyb bude kompenzován jinými částmi těla, 

zejména ramenní klouby budou přetěžovány. Ortéza po obruči také sklouzává, řešením může být 

ortéza vyrobená s neklouzavého materiálu, převážně se využívají obruče upravené pogumováním či 

s kolíky pro lepší zapření. Proti klouzání po obruči si někteří pacienti zvolí nošení rukavic 

(Vanlandewijck, Theisen & Daly, 2001). 

 

3. 8. 1. 2 Medikamentozní léčba 

 

       K lékům, které se používají jako nejdříve, patří analgetika (např. tramadol). Ta mají za úkol 

odstranit bolest. Bolest je však příznak informující o funkčnosti nervového vlákna. Pokud bolest 

vymizí, objevuje se často organická destrukce nervu. Analgetika se tedy podávají v případě, pokud 

je bolest opravdu nesnesitelná (Kurča & Kučera 2004).  

        Je třeba se zmínit o lokálních injekcích kortikosteroidů. Podávání injekcí proximálně od 

karpálního tunelu má účinek jak diagnostický, tak i terapeutický. Pokud má injekce příznivé 

výsledky, další se aplikuje až za několik měsíců. Mimo kortikosteroidy je možná lokální aplikace 

anestetika (např. lidocain) i NSAID (např. diclofenak). Závisí na správné technice výkonu, při 

vpichu se nesmí poranit nervové vlákno  (Viera, 2003). Lidé se SKT často užívají nesteroidní 

antirevmatika (NSAID) působící též analgeticky a protizánětlivě.  Ústně podávané kortikosteroidy 

s protizánětlivým a antiedematozním účinkem (např. prednison, methylprednisolon) se prokázaly 

více účinnějšími, než podávání NSAID (Kurča & Kučera, 2004).  Medikamentozní léčbu doplňuje 
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podávání pyridoxinu (vitamin B6), který má příznivý vliv na trofiku a metabolismus periferního 

nervu. Jako přídatnáí léčba se podávají diuretika ke snížení případného otoku. Jejich podávání však 

není vždy efektivní (Ashworth, 2007). 

    

3. 8. 1. 3 Fyzikální terapie   

 

       Je hojně využívanou metodou, jejíž cílem utlumit bolest u pacienta. Nejvíce používanou 

technikou u SKT je ultrazvuk. Jeho účinek na tkáň je mechanický, ve tkáni způsobuje střídavě 

stlačení a expanzi (masáž). Sekundární účinek ultrazvuku je tepelný, díky vazodilataci je podpořena 

cirkulace. Další metodou je vodoléčba. Využívá se zejména vířivá lázeň. Voda je izotermická nebo 

lehce hypertermická (36-38°C) a víří se pomocí vodní turbíny. Lázeň zvyšuje prokrvení končetiny a 

místní metabolismus. Používají se i perličkové koupele, které mají efekt sedativní. Do fyzikální 

terapie patří i biolampa se svými analgetickými účinky a zrychlení hojivých procesů. Její 

polarizované světlo proniká do hlubokých struktur tkání. Podobný vliv má i iontoforéza, 

laseroterapie a magnetoterapie. Elektroterapie je také hojně využívaná, elektrostimulací se zlepší 

prokrvení a tím i svalová relaxace a regenerace tkání (Capko, 1998). 

 

3. 8. 1. 4 Fyzioterapie   

 

       Pro úspěšnou a účinnou fyzioterapii je základ výchozí nastavení polohy těla. U spinálního 

pacienta se začíná korekcí sedu na vozíku. Srovnání pánve, trupu, hlavy, DKK a HKK umožňuje 

přesně prováděné další aktivity a terapii. Důležitý je nácvik přesunů z vozíku, aby co nejméně 

zatěžoval HKK (Gilbertová & Matoušek, 2002). 

       Cílená terapie na postiženou oblast ruky začíná uvolněním svalů a po operaci i jizvy měkkými 

technikami. Lze využít manuální provádění nebo za pomoci měkkých míčků. K facilitaci 
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paretických svalů, se využívá metoda kartáčování, poklepů a hlazení. Využívají se také další 

facilitační a stimulační techniky (Királová, 2002). Subjektivní zlepšení pacient vnímá i po 

manuálním protažení lig. carpi transversum terapeutem (Haladová & kol., 2003).  

       Nejcílenější a nejdůležitější technika je mobilizace karpálních kůstek. Spočívá v posouvání 

jedné karpální kůstky proti sousední směrem dorsálním nebo palmárním. Důležité je použití 

minimální síly. Další technikou je tzv. nůžkový hmat, který umožňuje lepší fixaci. Terapeut položí 

oba palce na dorzální plochu a oba ukazováčky 

nepalmárních ploch dvou sousedních karpálních 

kůstek. Potom se lehkým tlakem, jako nůžkami, 

posunuje jedna kůstka proti druhé. Poté se provádí 

posun opačným směrem.  

 Obrázek 4. Mobilizace nůžkovým hmatem (Lewit, 2000) 

Tato metoda je použitelná jako autoterapie, dá se mobilizovat i jednou rukou. Automobilizace by 

měl pacient užívat zvláště tehdy, když během dne ruce nadměrně namáhal  (Lewit, 2000). 

       Mezi facilitační techniky patří metoda sestry Kenny.  Provádí se u pacientů, u kterých zatím 

nedošlo k denervaci. Jedná se o pasivní, drobný a chvějivý pohyb prováděný v plném rozsahu 

fyziologického pohybu vedený ve směru tahu svalových vláken. Výchozí poloha je z protažení 

svalů. Např. u svalu m. flexor carpi radialis, m. opponens pollicis aj. Opakuje se 6 – 10x. Poté po 

uvědomění směru tahu svalových vláken provádí pacient pohyb aktivně nebo s dopomocí 

maximálně 10x. Je třeba dávat pozor, aby se nezapojovaly svaly synergistické a nedocházelo 

k náhradním pohybům a k inkoordinaci . Pokud toto pacient zvládá aktivně, přicházíme na cvičení 

proti odporu  (Haladová & kol., 2003).  

       Facilitační a zároveň i inhibiční metodou je Kabatova metoda PNF – cvičení v diagonálách. 

PNF je technikou zároveň posilovací, na cvičící HK je kladen odpor a je prováděná izometrická 
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kontrakce a izotonická kontrakce. Kabatova metoda udává posilovací techniky nazývané pomalý 

zvrat, techniku pomalý zvrat-výdrž a rytmickou stabilizaci (Haladová & kol., 2003). 

       K uvolnění svalů předloktí, zápěstí, dlaně, prstů a palce je třeba zmínit metodu postizometrické 

relaxace (PIR) (Lewit, 2000). U SKT se často objevují trigger pointy v m. palmaris longus (Travell 

& Simons, 1984), které je třeba ošetřit buď lokálně, nebo pomocí PIR. 

       Dle Bruggerova konceptu je na zlepšení koordinace svalů vhodné cvičení s therabandem. 

Z Bruggerova konceptu se na uvolnění měkkých tkání a zlepšení cirkulace používá horká role 

(Pavlů, 2003). 

      Důležitá jsou cvičení na neurofyziologickém podkladě  ke správnému načasování zapojení svalů 

trupu, pletenců a končetin. Vhodné je cvičení Vojtovy reflexní lokomoce. Používají se také prvky 

z Bobath konceptu, například při nácviku stability trupu (Pavlů, 2003). 

       SKT vzniká opakovaným přetěžováním, k činnosti je nutná určitá svalová síla. Proto se mohou 

zařadit i cviky na posílení jednotlivých skupin svalů ruky, ale i celé paže dle svalového testu. Ten je 

podkladem léčebných postupů při reedukaci funkčně i organicky oslabených svalů. (Janda, 2004) 

 

3. 8. 1. 5 Ergonomie     

 

       SKT je onemocnění z přetížení, rizikovým faktorem se stává nesprávné nastavení sedu na 

vozíku, používání nadměrné síly a opakovatelnost pohybů. Opakování u spinálních pacientů 

pohybujících se na vozíku se nedá předejít. Ovlivnit lze změnu úchopu. Samotná síla úchopu závisí 

na poloze ruky, ta by měla být v neutrálním postavení (Gilbertová & Matoušek, 2002). Ideální je 

lehké obepnutí proximálních částí prstů a palce, aby nedošlo vynaložení vyšších sil flexorů prstů a 

předloktí. U chodících pacientů s berlemi je k tomu zapotřebí držadlo o větším průměru. To lze 

upravit vhodným nástavcem či obalem. U vozíků snižují přílišnou sílu nekluzké pohonné obruče. 

Dnešní moderní vozíky nepotřebují k rozpohybování využití nadměrné síly ze strany pacienta. 
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Optimální pro minimalizaci poškození, by bylo snížit frekvenci odrazů rukou od vozíku. (Rychter 

& Axelson, 2005).  

       Podrobnější informace o ergonomii pohybu a sedu na vozíku jsou v kapitolách 3. 9. 2, 3. 9. 2. 1 

a 3. 9. 2. 2. 

      

3. 8. 1. 6 Ergoterapie     

 

       Ruka má mnoho funkcí, jsou jimi úchop a manipulace s předměty, slouží jako senzorický 

orgán k vnímání hmatem a má i komunikační složku pomocí gestikulace. Ergoterapie do 

rehabilitace ruky patří, nejčastěji ze začíná s vyšetřením různých druhů úchopů. Hodnotí se u nich 

síla, rychlost, koordinace, výdrž, plynulost, přesnost a souhyby (Gilbertová & Matoušek, 2002). 

Úchopy se dělí na statický – bidigitální (pinzetový, mincový, nehtový), pluridigitální (tužkový, 

špetka) a úchopy s dlaní (kulový, válcový). Dalším je úchop dynamický s použitím nástroje, např. 

stříhání s nůžkami, zapálení zapalovačem aj. Po zhodnocení, jak pacient tyto úchopy provádí, 

nastává terapie trénování pohybů, se kterými měl pacient problémy. Důležité je provádět pohyby 

správně v celé HK. Ergoterapie se tedy nezaměřuje jen na ruku samotnou, ale i na loketní a ramenní 

kloub, nastavení celého trupu, jako výchozí pozici pro konání veškerých pohybů (Ježková, ústní 

sdělení, 2006). 

       Úkolem ergoterapeutů je také vybrat vhodné pomůcky, ať už je to vozík na míru nebo ortézy. 

Dále ergoterapeuté pacienta naučí přiměřené ergonomii běžných úkonů a soběstačnosti při denních 

aktivitách, jimiž jsou například přesuny z vozíku, oblékání, vaření, hygiena a úchopy běžně 

používaných předmětů (Kubínová & Křížová, 1997). 

 

 

 



25 

3. 8. 2 Operační léčba    

 

      Operace jsou indikovány při pokročilém EMG nálezu, atrofii thenaru s oslabením svalové síly, 

evidentní poruchy čití nebo po 3 měsících progredující konzervativní terapie (Viera, 2003). 

      Chirurgická léčba spočívá v uvolnění nervu přetětím retinaculum musculorum flexorum. 

Dochází k lepšímu krevnímu zásobení nervu, což odstraňuje parestezie. V průběhu měsíců se upraví 

léze myelinové pochvy a tím i porucha čití. Po šesti a více měsících  se zlepší axonální poškození, 

zejména svaly thenaru se reinervují a obnoví se svalová síla. 

      Existuje několik typů operačních přístupů. U klasického přístupu je řez veden od 

metakarpofalangeálního kloubu palce veden středem dlaně k zápěstní rýze. Používá se i 

mikrochirurgická technika při klasickém přístupu, je zde menší riziko pooperačních komplikací a 

menší jizva. Endoskopická technika s tzv. dvojím přístupem též není vzácná. Vzácněji se vykonává 

epineurotomie s uvolněním větve n. medianus. Kontraindikací k chirurgickému zásahu jsou 

zpravidla jen závažné lokální změny na kůži (Kanta et al., 2006). 

    

3. 9 Spinální pacient     

 

       Za spinálního pacienta je považován člověk s míšní lézí. Nejčetnějšími příčinami poškození 

míchy jsou autonehody, skoky do vody, pády a sportovní úrazy, tumory, metastázy a cysty 

v páteřním kanálu, ischemie a poruchy cévního zásobení, infekce, chirurgické komplikace, 

degenerativní změny na páteři i míše (myelopatie) (Gellman, Sie, & Waters, 1988). 

      Mícha (medulla spinalis) je silný provazec dlouhý 40-45 cm složený s dlouhých neuritů 

tvořících bílou hmotu (substantia alba), myelinizovaných a více i nemyelinizovaných vláken, 

končící  v úrovni obratle L1–L2. Dále pokračuje cauda equina. Protože je mícha kratší než páteřní 
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kanál, je důležitý vztah mezi obratli a míšním segmentem. Nazývá se Chipaultovo pravidlo.(viz 

tabulka 1) (Seidl, & Obenberger, 2004)  

Tabulka 1: Chipaultovo pravidlo 

Obratlové trny Míšní segment 

Horní C páteř Stejný segment 

Dolní C páteř + 1 
Horní Th páteř + 2 
Dolní Th páteř + 3 

Th10 Th12 – L1 

Th11 L2 - 3 

Th12 L4 - 5 

L1 Sakrální  a kokcygeální 

 

       Uprostřed míchy se nachází šedá hmota (substantia grisea), složená z těl neuronů sloužících 

jako přepojující centra. Uprostřed je kanálek (canalis centralis) vyplnění mozkomíšním mokem. Z 

míchy odstupuje 31 párů  míšních nervů ( 8 krčních, 12 hrudních, 5 lumbálních, 5 sakrálních a 1 

kokcygeální) vedoucích k příčně pruhované svalovině. Z předních rohů (radix ventralis) míšních 

vystupují odstředivými drahami motorická vlákna. Do zadních rohů (radix dorsalis) vstupují 

dostředivá senzitivní vlákna (Čihák, 1997). Mícha tvoří na dvou místech intumescence – rozšíření. 

Krční intumescence zahrnuje segmenty C3 – Th2 a zajišťuje inervaci pro HKK. Bederní je ve výši 

obratlů Th9 – L1 a inervuje DKK (Seidl, & Obenberger, 2004).  

       Pokud je mícha přerušena, není možné opětovné vytvoření spojení ani regenerace míšních 

struktur, jako je tomu u nervů periferních. Přerušení bývá částečné nebo úplné. Obnovení funkce 

nastává pouze po ustoupení edému po úrazu. Ve vyspělých zemích má poranění míchy přibližně 20 

případů ročně na jeden milion obyvatel. Muži převažují nad ženami v poměru 4-5:1. Doprovodnými 

komplikacemi poranění míchy bývají dekubity, infekce močových cest, heterotopické osifikace, 

svalové kontraktury, spasticita (Pfeiffer, 2007), hluboká žilní tromboza a plicní embolie jsou 

komplikace vznikající krátce po zranění míchy (Aito et al., 2002). Jinými komplikacemi je bolest, 
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závislost na určitých lécích, přibírání na váze a psychosociální aspekt, jimž je např. závislost na 

okolí (Subbarao, 1991). 

        

3. 9. 1 Poranění míchy 

 

       Kontuze míšní je závažné poranění míchy, nastávající nejčastěji při zlomenině či luxaci obratle. 

Mícha je poškozena úlomky kostí, v tomto místě jsou zhmožděná a prokrvácená ložiska, je zde 

porušena vodivost. U pacienta se objevují parézy končetin a poruchy čití. Nejvíce poraněné 

segmenty bývají C5, Th4, TH10 a L1 (Pfeiffer, 2007). 

       Transverzální léze míšní je úplné přerušení míchy, která nejde sešít. Pod místem léze je úplné 

ochrnutí. Vzniká nejčastěji při luxaci nebo tříštivých zlomeninách těl i oblouků obratlů.  Při ostré 

hranici oddělení se na spodní části míchy projeví centrální míšní plegie. Častěji se objevuje 

zhmoždění projevující se periferní obrnou nebo plegií v rozsahu několika segmentů z nichž vychází 

kořeny míšní (Pfeiffer, 2007). 

 

3. 9. 1. 1  Pentaplegie   

                                                                            

      Jedná se o nejzávažnější stav, vysokou lézi míšní, kde je porušen míšní segment od C3 

kraniálně. Jsou zde ochrnuté všechny končetiny a k tomu bránice, která má být elektrostimulací 

aktivována. Pentaplegie není tolik častá. Pacient je zcela závislý na okolí, není schopen ovládat 

mechanický vozík (Pfeiffer, 2007). 
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3. 9. 1. 2 Tetraplegie    

 

        Je porucha míšního segmentu C4 směrem kaudálně. U pacienta převládá brániční dýchání  

(Seidl & Obenberger, 2004). Je nutný elektrický vozík poháněný bradou. U porušeného segmentu 

C5 - C6 je možná sebeobsluha horní polovinou trupu, Pacient na rovině pažemi rozpohybuje 

mechanický vozík za použití kompenzačních pomůcek, elektrický je též řízen rukou. Zvladatelné 

jsou přesuny z vozíku na lůžko. Porušený segment C7 - C8 pacient často ovládá osobní automobil 

HKK. V úrovni C8 jsou HKK porušeny periferní obrnou (Pfeifer, 2007). 

 

3. 9. 1. 3  Paraplegie 

 

          Paraplegie vzniká porušením míchy od Th2 kaudálně, horní končetiny již nejsou postiženy 

(Seidl, & Obenberger, 2004). U paraplegiků je mechanický 

vozík nezbytnou součástí života, ale již se trénuje chůze 

s aparáty s přísunem o podpažních berlích v poraněné oblasti 

Th2 – Th5, chůze švihem s aparáty o francouzských berlích 

v segmentech Th6 – Th10, chůze čtyřdobá ve výši Th11 – L3 

o francouzských berlích. Ve výši L4 - S2 je úplná nezávislost 

s chůzí bez aparátu o francouzských berlích. Od oblasti L1 se 

jedná o periferní porušení hybnosti, pacient je zcela motoricky 

samostatný. Všichni paraplegici mohou řídit osobní automobil 

upravený pro řízení HKK (Pfeiffer, 2007). 

 

Obrázek 5. Vztah obratlových těl k výstupům kořenů míšních (Pfeiffer, 2007)     
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3. 9. 2  Vozík 

        

       Vozík je nezbytnou součástí k pohybu nejen pacienta se spinální lézí. Základním typem je 

vozík mechanický – vlastní silou ovládaný. Mechanický vozík je používán převážně paraplegiky, 

tedy pacienty s poškozeným segmentem od Th2 níže, též tetraplegici s lézí od C5-C7 dokáží HKK 

mechanický vozík s úpravami uvést do pohybu pomocí pogumované obruče nebo připevněnými 

kolíky na obruči nebo náhradním pohybem HKK. Lidé, kteří mohou používat jen jednu HK, mají 

obě poháněcí obruče na jedné straně (Gellman, Sie, & Waters, 1988). 

       Vozík má čtyři kola, velká jsou umístěna vzadu a jejich průměr se pohybuje od 53-56 cm, jsou 

na nich připevněny hnací obruče, jimiž se vozík pohání. Menší kola jsou umístěna vpředu, ta mají 

mimo vodorovné osy osu svislou, díky ní je možný pohyb do stran. Vozík se dále skládá z brzd, 

postranních opěrek (područek) a opěrek pod nohy (stupaček). Područky a stupačky mohou být 

odnímatelné, což je nezbytné pro přesuny z vozíku na lůžko, toaletu nebo do automobilu. Každý 

pacient má vozík sestaven individuálně, zejména šířku sedačky a výšku opěrek.  

       Pacienti s vyšší lézí míšní s postiženou krční páteří, by měli mít zádovou opěru nad úroveň 

lopatek, protože jim trupové svalstvo neumožní stabilní sed, u pacientů s poškozenou hrudní páteří 

by opěra měla sahat přibližně 5 – 10 cm pod dolní úhel lopatek a u bederních poranění do výšky 

dolní bederní páteře. Zádová opěra by měla nutit pacienta k fyziologickému zakřivení páteře. Měla 

by tvořit stabilní základnu pro trup a mohly se tak uplatnit HKK jen pro pohyb a ne pro balanc 

v sedě (Gilbertová & Matoušek, 2002).   

       Sedadlo je umístěné nad těžištěm, to je dobré kvůli nájezdům na chodník, kdy se  při záklonu 

pacienta s přidržením obručí nadzvednou přední kola a pacient v této poloze dokáže udržet 

rovnováhu (Votava a kol., 2003).     

       Pokud pacient nedokáže pohánět vozík vlastní silou, zejména díky bolesti v zápěstí, jsou pro ně 

indikovány elektrické nebo motorové vozíky, ovládané pákou nebo vypínačem. Jinou skupinu tvoří 
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speciální sportovní vozíky, u kterých jsou jiné parametry, jakými je například jiný sklon sedáku a 

kol  (Votava a kol., 2003). 

 

3. 9. 2. 1 Sed na vozíku 

 

       Správně nastavený sed je výchozí polohou pro další pohyb na vozíku, zejména na jeho pohon. 

Důležitá je poloha DKK, ty přispívají k lepší stabilitě celého trupu. Celé nastavení trupu se také 

odvíjí od nastavení pánve, ta by neměla být v příliš velké anteverzi ani v retroverzi (Samuelsson et 

al., 2004).  

       Velká část pacientů sedí v kyfotickém držení, zejména pacienti s poškozením segmentů horní 

hrudní a krční páteře, nedokáží zapojit břišní svalstvo, svalový korzet je pak nedostačující. 

Kyfotickým držením je pak omezen pohyb do extenze trupu a kompenzačně je zvýšené reklinace 

hlavy a tím přetížení šíjových svalů. Při asymetrickém sedu, vzniklým chybným nastavením DKK, 

pánve, asymetrickou spasticitou nebo svalovou sílou na končetinách, chybně naměřenými 

parametry vozíku, dochází ke skoliotickém držení a bolestem zad. Na skoliotickém postavení se 

může podílet i preference jedné HK při pohonu vozíku, podmíněná buď stranovou dominancí nebo 

bolestí. V tomto případě je u více zatěžované HK větší riziko vzniku SKT (Gilbertová & Matoušek, 

2002).  

       Dalšími komplikacemi vzniklými nevhodným sedem je zvyšený výskyt dekubitů, svalových 

kontraktur především m. quadratus lumborum, ohybače kyčelního kloubu, ohybače kolen, mm. 

pectorales. Kompresí vnitřních orgánů jsou omezeny dechové, srdeční funkce, trávicí i urogenitální 

trakt (Samuelsson et al., 2004). 

        Pacienti s postiženou dolní hrudní a bederní páteří dokáží sedět vzpřímeně a mohou ovlivnit 

stabilitu polohy, kterou je však nutné natrénovat. Korekcí sedu se upraví ergonomie pohybu, 
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pacienti by i měli uvědomit případně vzniklé chybné držení trupu a končetin (Gilbertová & 

Matoušek, 2002). 

 

3. 9. 2. 2  Horní končetina ve vztahu k pohybu na vozíku 

 

       Při pohonu mechanického vozíku vykonává HK velké množství pohybů, které ji zatěžují. Jsou 

jimi pohyb vozíku vpřed a vzad, brždění a otáčení vozíku. Pro snížení rizika vzniku SKT a bolestí 

by mělo být nastavení trupu, ideální je jeho vzpřímení, ramena by neměla být v protrakci. Svislá osa 

trupu sedícího člověka by měla procházet akromionem, velkým trochanterem a osou velkého kola 

(Vanlandewijck, Theisen & Daly, 2001).  

       Celý trup koná pohyb z extenze do flexe v rozpětí 5-10°. Pohyby v jednotlivých kloubech při 

pohonu vozíku vpřed jsou extenze a flexe (obojí cca 30°) v ramenním kloubu, zároveň je zde i 

mírná abdukce a addukce (obojí cca 20°), vnitřní a vnější rotace (cca 50°). V loketním kloubu se 

jedná o extenzi a flexi v rozmezí 50° (Dalyan, Cardenas, & Gerard, 1999). V zápěstí jde 

při kontaktu s obručí nejdříve dorzální flexe, radiální dukce a pronace, které se mění ve fázi odrazu 

o obruč ve palmární flexi, ulnární dukci (cca 25°) a supinaci (Vanlandewijck, Theisen & Daly, 

2001).   

       Riziko vzniku SKT zvyšuje nejvíce příliš velká dorzální flexe zápěstí a ulnární dukce zároveň s 

flexí prstů. Ideální držení zápěstí by mělo být ve středním postavení, přípustné jsou pohyby do 

určitých stupňů. Pro flexi a extenzi je to 15°, radiální dukci 5° a ulnární dukci maximálně 10° 

(Veeger at al, 1998). 

       Pohon vozíku HKK je rozčleněn do několika fází (viz Obr. 7). První je kontakt ruky o 

pohonnou obruč (HC). Kontakt ruky by neměl být nárazový, jelikož náraz na obruč podporuje 

vznik SKT opakovaným komprimováním nervu. Úchop je umístěn asi 30° za vertikální osou trupu. 
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Následuje pohyb obručí vpřed a opět 30° před osou trupu dochází k rychlému odstrčení obruče 

(push phase). 

 

Ruka opouští obruč asi na 80° před vertikální osou (HR) a 

HK pokračuje ve fázi je relaxace (recovery phase). HK se 

mírným obloukem vrací zpět k fázi kontaktu ruky s obručí 

(HC). Obrázek 7 je zobrazení ideálního pohonu vozíku 

(Vanlandewijck, Theisen & Daly, 2001).  

       

 

 

 

Obrázek 7. Fáze pohonu vozíku HK (Vanlandewijck, Theisen & Daly, 2001) 

(shoulder – rameno, elbow – loket, wrist – zápěstí, HC – hand contact/kontakt ruky, push phase – odrazová fáze, HR – 

hand release/uvolnění ruky, recovery phase – relaxačí fáze, movement direction – směr pohybu) 

 

       Pacienti se spinální lézí však toto úhlové nastavení často nedodržují. Chybná je příliš krátká 

fáze od kontaktu ruky (HC) do odrazové fáze (push phase). Někteří pacienti se zpočátku bojí dát 

ruku (HC) za vertikální osu těla  Pacient tak zvyšuje frekvenci odrazů od obruče a tím zbytečně 

častěji namáhá zápěstí. Dlouhá fáze také není vhodná, jelikož dochází k velkým rozsahům ve všech 

kloubech a pacient vynakládá mnohem větší úsilí k pohybu (Veeger at al, 1998). 

       U každého pacienta pohybujícího se na vozíku je také rozdílná relaxační fáze (recovery phase). 

U někoho se objevuje pohyb paží více pod horizontální osou kola vozíku, u někoho nad ní. Závisí to 

na schopnosti pacienta uvolnit HKK (Vanlandewijck, Theisen & Daly, 2001).  
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       K rozpohybování vozíku má zejména vliv hmotnost celého vozíku i s pacientem, typ vozíku, 

zdravotní stav pacienta, funkční zachovaný segment, stabilita sedu a povrch terénu. Čím je povrch 

hladší, tím snáze se vozík pohybuje (Rychter & Axelson, 2005). 

       Největší síla je vynaložena na odraz o pohonnou obruč, pacient by se měl vyvarovat nárazů, ale 

plynule rozpohybovat vozík. V této části trpí zejména 

ramenní kloub, u kterého je vynaloženo až 60% všech sil. 

Další fáze – 40% je vedení obruče rukou. Ruka by měla 

vyvinout minimální sílu úchopu.  

 

        

Obrázek 6. Poloha ruky při odrazové fázi pohonu vozíku (Rychter & Axelson, 2005) 

  

        Rozdílný je úchop pohonné obruče u paralegika a tetraplegika. Paraplegik obruč dokáže sevřít, 

největší kontakt s obručí je na thenaru ruky, palec je ve středním postavení, prsty nevykonávají 

úplné sevření, spíše flexi ve všech kloubech (Dalyan, Cardenas, & Gerard, 1999). Tetraplegik má 

často ruce paretické, proto má náhradní způsob odrazu. Odráží se od obruče buď kontaktem o 

thenar, malíkovou stranou nebo pomocí palce a prstů zapřených o nainstalované pomocné kolíky na 

obruči. Tetraplegici často nosí rukavice, aby se jim zapření o obruč neklouzalo (Vanlandewijck, 

Theisen & Daly, 2001). 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4. 1 Kazuistika 

 

Pacientka V. S. *1954, nyní v Centru Paraple 

Dg:   syndrom karpálního tunelu sin., sy Guyonova kanálu sin., paraparéza DKK 

RA:  otec + Carcinom plic, matka  + CMP, 3 děti, žije s dcerou (asthma bronchiale) 

OA: v dětství vážněji nestonala, 1/1997 fractura  os coccygeum, provedena ablace, nalezeno ložisko  

TBC, poté bolesti v kyčelních kloubech, též nalezena TBC, Pacientka pro bolest chodila o 

holích.  

8/2001 úraz – pád ze schodů, fractura L1, otok míchy, náhle vzniklá paraplegie, anestezie od 

pasu distálně. Hospitalizováná ve Fakultní Nemocnici Královské Vinohrahy na 

neurologickém oddělení, navracení hybnosti, paraparesa DKK, zlepšení zejména PDK. 

Z fakultní nmocnice přeložena do rehabilitačního ústavu Kladruby.  

12/ 2004  provedeno několik operací v  Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve 

Vysokém nad Jizerou pro dg. SKT sin a sy Guyonova kanálu sin. Operace: dekomprese a 

neurolýza n. medianus sin. a n. ulnaris sin., deliberace palmárních flexorů sin., volární 

kapsulotomie, Z plastika nad zákl. článkem kl. l. sin., rekonstrukce dorzálního kl. pouzdra 

MCP. 

Sfingtery neporušeny 

NO:  paraparéza DKK, SKT sin, sy Guyonova kanálu sin 

AA:  O 

Abusus: kuřák 

Zaměstnání: invalidní důchodce 
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Ostatní informace: Pacientka bydlí v suterénu ve zděném domě, ke vchodu však vedou schody, 

schody též k WC. Pacientka je pravák. 

Kineziologický rozbor:   

Subjektivní potíže:  

       Pacientka udává občasné parestezie i v PHK, zejména při elevaci končetiny. V LHK se 

objevuje občasný spasmus, nejvíce při elevaci končetiny. V LHK pacientka udává bolest šlach 

flexorů zápěstí, nepříjemné je pnutí v zápěstí v důsledku flekční kontraktury. Zápěstí má drápovitý 

tvar, pacientka nezvládá úchop. Dále udává bolesti v ramenních kloubech a šíji. V oblasti bederní 

páteře vystřelují bolesti kraniálně podél páteře. Dále pacientku trápí bolesti při sedu, příčinou je 

chybějící kostrč. 

 

Sed na vozíku:  

Hlava – předsunuté držení, šíje – hypertonus m. trapezius oboustranně, omezená flexe a lateroflexe 

hlavy, obojí 30°, omezená rotace, protrakce ramen,  zvětšená Th kyfoza a L lordoza, oslabené břišní 

svalstvo, trofické změny na DKK - atrofie 

 

Leh na zádech: 

Aspekce:  Hlava i hrudník symetrické postavení, ramena v protrakci 

Palpace: Zkrácené mm. pectorales, oslabené břišní svaly, pacientka nezapojí hluboký stabilizační 

systém 

Horní končetiny:   

            -    pohyby byly prováděny aktivně 

      -    PHK  - rozsahy pohybů v normě 

- LHK - omezená: flexe v ramenním kl. 120°, abdukce v ramenním kl. 110°, dorzální 

flexe zápěstí 60°, palmární flexe zápěstí 70°, radiální dukce 10°,  ulnární dukce 30°, 
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MCP skloubení - flexe 70°, extenze 60°, abdukce i addukce 10°, u distálního i 

proximálního interphalangelního skloubení není omezená flexe, ale výrazně extenze. 

                  U palce je omezená abdukce 40°, opozice – palec se nedotkne malíku na vzdálenost  

                  2,5 cm. 

                  LHK ruka má drápovité postavení, flekční kontraktura flexorů prstů, ale pacientka  

                  aktivně svede extenzi prstů, ne však v plném rozsahu 

       -    čití i reflexy v normě, mírná hypestezie na palmární straně dlaně LHK 

       -     na palmární straně dlaně četné jizvy po operacích.Jizvy jsou klidné, bez otoku, 

              palpačně mírně bolestivé, snížená posunlivost. 

Dolní končetiny: 

      -     PDK a LDK  - pohyby byly prováděny pasivně s dopomocí, omezená byla pouze    

      plantární flexe 30° bilaterálně, hypertonus adduktorů kyčelního kloubu 

      -     povrchové čité oslabeno na laterálních stranách obou DKK  

      -     snížený reflex patelární i reflex Achillovy šlachy 

Svalová síla končetin: 

PHK (stupeň) Svalová skupina LHK (Stupeň) 

5 Flexory loketního kl. 4-5 
4-5 Extenzory loketního kl. 4-5 
4-5 Extenzory zápěstí 2-3 
4-5 Flexory prstů 2-3 
4-5 Abduktory prstů 2-3 

 
 

PDK (stupeň) Svalová skupina LDK (stupeň) 

2 Flexory kyčel. kl. 1-2 
1-2 Extenzory kolene 1-2 
2-3 Dorzál. flexory hlezna 2 
2 Plantár. flexory hlezna 2 

1-2 Extenze palce 1-2 
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Leh na břiše: 

Aspekce: lopatky symetrické, hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti Th a L páteře, ochablé 

hýžďové svaly, svalová atrofie DKK 

Palpace: tuhá Th kyfoza, palpačně bolestivá oblast L páteře, palpačně bolestivá oblast téměř celé 

pánve, hypertonus ischiokrurálních svalů 

 

Vyšetření typických příznaků pro SKT: 

Příznak PHK LHK 

Tinelův pozitivní negativní 
Phalenův – dorzál. flexe pozitivní pozitivní 

Phalenův – palmární flexe negativní negativní 
Test elevovaných HKK pozitivní pozitivní 

 

Mobilita pacientky:  

       Pacientka sama zvládne posadit se z lehu, nadzvedne pánev od podložky, otočí se na bok, 

dostane se z lehu na břiše na lokty, sed stabilní bez opory. S dopomocí zvládne dostat se do sedu na 

patách, na všechny čtyři končetiny – v této poloze nevydrží dlouho kvůli bolesti v LHK. 

Stoj je možný pouze na stavěcím stole.   

       Pacientka se pohybuje na elektrickém vozíku, příčinou je bolestivá LHK. Mechanický vozík 

využívá pouze ve vnitřních prostorách. Na levé pohonné obruči má nainstalované kolíky, o které se 

odráží levou rukou – malíkovou stranou, jelikož nesvede úchop. Nosí ortézu na LHK při běžných 

denních činnostech. 

 

Terapie:   Tuto terapii pacientka podstupuje v centru Paraple 

 LTV skupinové, na zlepšení respiračních parametrů a protažení trupu 

 Protahování zkrácených svalů 

 Posilování ochablých svalů 

 Mobilizace kůstek ruky 
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 Měkké techniky 

 Vojtova reflexní lokomoce   

 Motomed na DKK 

 Vertikalizace ve stojanu 

 Reflexní masáž 

 Elektroterapie  - opozice palce a addukce palce 

 Ergoterapie, zejména nácvik jednotlivých úchopů 

    

Závěr:  

       Největší problém vidí pacientka v neschopnosti vytvořit úchop na LHK, který je potřebný jak 

k pohonu vozíku, tak k běžným denním činnostem, jako je oblékání, hygiena apod. U 

 pacientky se začínají vyskytovat příznaky SKT na zdravé PHK, při elevaci PHK pociťuje brnění, 

proto by bylo vhodné se při terapii zaměřit i na tuto oblast. Obtíže spojené s bolestí šíje a ramen lze 

snížit stabilizací svalového korzetu trupu. 

 

4. 2  Návrh cvičební jednotky 

 

       Tento návrh je souhrn cviků, které by byly vhodné pro pacientku V. S., je zaměřen na celou 

posturu i lokálně, na postiženou LHK. Cvičební jednotka je rozdělena na krátký a dlouhý  

rehabilitační plán. 

 

4. 2. 1 Použité techniky pro krátký rehabilitační plán 

 

      Krátkodobý plán je zaměřen na momentální obtíže, které pacientka pociťuje a potíže, které je 

nutné řešit co nejčasněji, aby kompenzačně nevznikly další problémy. 
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o Základem je pacientku instruovat o ergonomickém sedu na vozíku, korigovat sed, postavení 

celé páteře a končetin. 

o Proto, aby byla terapie úspěšná, je nutné aby pacientka šetřila LHK a zbytečně ji 

nezatěžovala. Dosáhneme tím nácviku co nejméně zatěžujících přesunů z vozíku a na něj. 

DKK mají sice slabou zachovalou svalovou sílu, ale  pacientka se na DKK dokáže při 

přesunu vzepřít. 

o Pacientku trápí bolesti šíje, které se šíří i do HKK. Proto by bylo dobré jejich uvolnění 

například PIR. PIR by byla vhodná i na zkrácené mm. pectorales.  

o PIR je aplikovaná na flexorové i extenzorové skupiny svalů zápěstí, pronátory,  svaly 

thenaru, hypothenaru a prstů. 

o Měkké techniky na uvolnění jizev a kontraktur v oblasti zápěstí LHK. Tato metoda se nedá 

striktně zařadit jen do krátkodobého plánu, bylo by vhodné, aby pacientka takto pečovala o 

zápěstí a jizvy nejlépe každý den a to dlouhodobě. 

o Mobilizace jednotlivých karpálních kůstek je též důležitou metodou pro uvolnění zápěstí. U 

pacientky by bylo účinné mobilizovat také jednotlivé články prstů a palce. Použít lze i na 

nepostiženou ruku, v rámci prevence.  

o Využití cviků dle sestry Kenny, chvějivé pohyby v zápěstí aplikovat opět na obě ruce 

 

4. 2. 2 Použité techniky pro dlouhý rehabilitační plán  

 

       V dlouhodobém plánu je zaměření na stabilitu a zpevnění celého trupu. Oblast LHK je též 

přínosné protahovat a cvičit dlouhodobě, stejně jako trénink běžných denních aktivit. 

o K tomu, aby byl stabilizován trup a mohly se vykonávat lokální pohyby HKK, je nutné 

správné zapojení hlubokého stabilizačního systému -  zapojení šikmých  břišních svalů,  m. 
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transversus abdominis, m. rectus abdominis v synergii se svaly zádovými, pánevního dna a 

bránice. Tato cvičení je vhodné provádět v poloze a zádech a v sedu. 

o Správné zapojení fixátorů lopatek 

o Vojtova reflexní lokomoce je též na místě. Stimulací zón je zajištěno adekvátní zapojení 

svalů trupu a pletenců a končetin, které mají vypadlou funkci. 

o Metoda PNF, cvičení v diagonálách, možno použít jak na HKK, tak na DKK. Zařadit se 

mohou zapojit jednotlivé facilitační prvky – použití odporu, posilovací techniky - metody 

výdrže a relaxace apod. 

o K pohonu vozíku je třeba mít určitou svalovou sílu v celých HKK. Zapojení posilovacích 

cviků fyziologických pohybů v jednotlivých kloubech. Například  posilování m. biceps 

brachii, m. triceps brachii, rotátorů ramenního kloubu, flexory a extenzory zápěstí, s pomocí 

therabandu, nebo lehkých činek.  

o Dlouhodobě je třeba protahovat svaly na DKK, zejména adduktory kyčelních kloubů, které 

jsou v hypertonu. 

o Pacientka pociťovala příznaky SKT i na PHK, proto jako prevence je účelné zařazení 

stejných cviků jako u LHK. 

 

4. 2. 3 Návrh deseti cviků pro autoterapii 

 

1) Uvolnění jizev a kontraktur na zápěstí pomocí měkkého míčku. 

2) PIR flexorů  a extenzorů zápěstí a prstů s využitím therabandu 

3) PIR mm. pectorales 

4) PIR m. trapezius a m. levator scapulae 

5) Automobilizace karpálních kůstek nůžkovým hmatem 

6) Nácvik jemné motoriky, trénink jednotlivých úchopů 
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7) Posilování svalů zápěstí a prstů stlačováním měkkého míčku 

8) Protahování hypertonických svalů na DKK. Např. ischiokrurální svaly lze protahovat 

v sedu, DKK natažené a pomocí ručníku přitahovat špičky. 

9) Nácvik zapojení fixátorů lopatek v lehu na břiše, opora o lokty, hlava je 

v prodloužení s osou trupu. Pacientka se snaží táhnout lopatky laterálně a kaudálně. 

M. trapezius by měl být uvolněný. 

10) Nácvik zapojení hlubokého stabilizačního systému vleže na zádech s využitím 

dechové synkinézy. DKK jsou podepřeny oválným velkým míčem. 
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5 DISKUZE 

 

       Nejvýznamnějším cílem bylo zjišťování, jak SKT u spinálních pacientů vzniká. Výsledkem je 

repetitivní stereotypní pohyb v zápěstí při pohánění mechanického vozíku a neadekvátní síla stisku 

hnací obruče a držadel berlí. Také přesuny z vozíku na jiné místo, kde ruce nesou celou váhu 

pacienta jsou rizikové.   

       K porovnání bylo k dispozici několik textů a článků, zabývajících se spíše SKT u pacientů bez 

spinální léze. Většina autorů ať českých, tak i zahraničních (Kurča & Kučera, Pechan & Kříž, 

Kannan & Sawaya, Viera a další) sleduje vývoj SKT v souvislosti s typem zaměstnání, 

hormonálními změnami, úrazy apod., ale nezmiňují se o výskytu SKT u spinálních pacientů. U 

spinálního pacienta pohybujícího se na vozíku je spojováno přetěžování spíše s bolestmi ramenního 

kloubu, než s problémy se zápěstím. Nyland et al. uvádějí, že 72% zkoumaných spinálních pacientů 

má degenerativní změny a bolesti v ramenním kloubu, u 40% paraplegiků byl diagnostikován SKT 

a u 63% se objevily jen symptomy- parestezie v oblasti n. medianus.  Gellman et al. naopak uvádějí 

diagnózu SKT u 64% spinálních pacientů po 10 letech užívání vozíku, po 15 letech 72% a po 20 

letech na vozíku se u všech pacientů vyskytly alespoň parestezie a bolesti. Počet uváděných procent 

je velký, znamená to, že více jak polovina spinálních pacientů trpí SKT nebo jeho příznaky, ale 

velká část zdrojů se o výskytu SKT u pacientů na vozíku vůbec nezmiňuje. Je možné, že se SKT 

vyskytuje v jiném počtu i v závislosti geografických podmínkách. V žádném zdroji, jsem se 

nemohla dohledat, kolik pacientů se spinální lézí trpí SKT.  

       U SKT se vyskytuje otázka, zda řešit tento problém léčbou konzervativní nebo operační. Velký 

počet autorů (Kannan & Sawaya, Gravlee&Van Durme, Viera, Kanta et al),  se zabývá problémem 

zda rovnou zasáhnout chirurgicky, nebo používat speciální dlahy a ortézy. Výsledky většiny z nich 

byly  podobné a to takové, že u obojího došlo ke zlepšení. Rozdíl byl akorát v časovém rozmezí. Po 

zásahu se ruka zotavila během pár týdnů, u používání ortéz bylo znatelné minimálně po 
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dvouměsíčním používání na noc, ale i během dne. Pacientům pohybujících se na vozíku ortéza 

pomůže udržet zápěstí v neutrální poloze a omezit rozvoji SKT. Bohužel ortéza nedovolí pohyb do 

ulnární a radiální dukce, tyto pohyby jsou k pohonu vozíku nezbytné. Řešením je nošení ortéz na 

noc, nebo speciálně upravit vozík např. pogumovanou pohonnou obručí, aby se zamezilo 

proklouzávání po ní ortézou. 

        Společně s chirurgickou léčbou a nošením ortéz, by měla spolupracovat hlavně fyzioterapie. 

Důležité pro izolovaný pohyb HK je kvalitní stabilita a přiměřený svalový korzet trupu. Terapie by 

se proto neměla zaměřovat na lokální problém, v tomto případě ruku a zápěstí, ale i na ostatní části 

těla, což vyžaduje dlouhodobou spolupráci s pacientem. Mezi další terapeutické prostředky se řadí 

ergoterapie, důležitá nejen pro nácvik úchopu, ale i pro běžné denní aktivity, fyzikální léčba a 

medikamentozní léčba, která má spíše paliativní, než léčebný účinek. 

        Při jízdě na vozíku a přesunech jsou zpravidla používány obě HKK, je tedy pravděpodobné, že 

se SKT bude vyskytovat na obou rukách. Většina již uvedených zdrojů však uvádí výskyt jen na 

jedné HK. Souvisí to s ostatními denními činnostmi, kde jedna HK dominuje – používání myši u 

počítače, hygiena, domácí práce, vaření, sport.  

       Zvláštní kapitolou by mohl být sport na vozíku, je to však rozsáhlé téma, které by vydalo na 

další celou práci. U pohonu sportovního vozíku je výskyt SKT zvýšený, protože ruce podstupují 

větší zatížení tím, že pohyb musí rychlejší, ruce jsou zatěžovány častým bržděním a zvýšenou 

vynaloženou silou do rozpohybování. Parametry sportovního vozíku jsou též rozdílné, například je 

snížená zádová opěrka a jiný sklon kol. Lidé musí vynaložit lepší stabilitu na vozíku. 

       V žádném zdroji jsem nezjistila závislost věku na rozvoji SKT. Každý autor prováděl výzkum 

na pacientech různého věku, ať to byla skupina mladších – do padesáti let, tak i nad padesát let. U 

skupin mladých i starších se SKT objevoval ve stejném zastoupení. Je možné, se u starších lidí 

vyvine SKT dříve, což závisí na pomalejší regeneraci tkání. 
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        Otázka, která zajímá všechny pacienty je, zda dojde k vyléčení SKT. Na ni však nelze 

odpovědět, protože SKT se u každého projevuje jiná míra poškození. Ale pokud budou pacienti 

dodržovat správný režim léčby, může dojít k téměř úplnému zlepšení nebo alespoň k odstranění 

nejvíce nepříjemných obtíží. Nejlepší je takové řešení, aby k SKT vůbec nedošlo, zde se uplatňuje 

hlavně prevence, u spinálních pacientů je to použití ortéz a poučení o autoterapii. 
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6 ZÁVĚRY 

 

        Cíl práce spočíval ve zjištění, jakým způsobem vzniká SKT u pacientů se spinální lézí.  

Příčinou objevení u tohoto onemocnění je velké zatížení ruky a zápěstí při pohonu mechanického 

vozíku, při opoře o berle s přidruženým vykonáváním běžných denních aktivit jako u člověka bez 

míšního poranění. Největším rizikem vzniku SKT je dlouhá doba strávená na vozíku, nesprávná 

ergonomie pohybu, vozík s neadekvátními parametry pro pacienta, větší tělesná váha pacienta a 

určitou roli má i věk. SKT se dá předejít v případě dodržování prevence, udržování se v dobré 

tělesné kondici a dopřání rukám přiměřený odpočinek.  

       Pokud se u spinálního pacienta SKT objeví, správně zvolená cílená terapie dokáže 

minimalizovat pacientovy obtíže. Rehabilitace a fyzioterapie přináší pozitivní výsledky, když se 

s terapií začne již při objevení prvních příznaků. Chirurgická léčba  má též výborné výsledky, jak je 

možné zaznamenat  i u pacientky V. S. Opět je po operaci na místě rehabilitace. 

       SKT je onemocnění, které se nedá úplně odstranit, ale dá se předejít komplikacím a předcházet 

obtížím informovaností pacientů. Spinální pacienti by měli být poučeni o správném používání všech 

jim potřebných pomůcek a také pečlivá autoterapie přináší dobré výsledky a zlepšení problémů 

SKT. 
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7 SOUHRN 

 

       Práce na téma syndrom karpálního tunelu u spinálních pacientů zahrnuje příčiny vzniku SKT, 

nejčastější rizikové faktory, projevy onemocnění a léčbu. V práci je charakterizován pojem spinální 

pacient, jak by měl vypadat sed na mechanickém vozíku a ergonomie jeho pohonu rukama. 

Praktická část obsahuje kazuistiku pacientky s míšní lézí v oblasti L1 se SKT a návrh její terapie.  
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8 SUMMARY 

 

      This work carpal tunnel syndrome (CTS) in patients with spinal cord injury contains causes of  

beginning CTS, the most common risk factors, signs of  this ailment and therapy. There is also 

characteristic of patient with spinal cord injury, how should look like the seat on the wheelchair and 

its propulsion by the hands. The practice task contains case report of patient after spinal cord injury 

in the area L1 with CTS and the suggestion of therapy for her. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AA anamnéza alergií 

ATP adenosintrifosfát 

C cervicalis – krční část páteře  

CMP cévní mozková příhoda 

CT Computer Tomography – počítačová tomografie 

CTS carpal tunel syndrome 

DKK dolní končetiny 

Dg. diagnóza 

et a 

HKK horní končetiny  

kl. kloub 

L lumbalis – bederní část páteře 

L(HK) levá (horní končetina) 

lig. ligamentum  

m.     musculus  

mm.   musculi  

MCP metacarpophalangeální kloub 

MRI magnetická rezonance 

n. nervus  

NO nynější onemocnění 

NSAID nesteroidní antirevmatika 

OA osobní anamnéza 

P(HK) pravá (horní komčetina) 
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PIR postizometrická relaxace 

RA rodinná anamnéza 

S  sacralis – křížová část páteře 

sin. sinister 

SKT  syndrom karpálního tunelu 

sy syndrom 

TBC tuberkulóza  

Th thoracis – hrudní část páteře
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