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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá tématem Fyzioterapie u pacienta s resekcí spinální 

durální arterio-venózní malformace v úrovni Th5-Th11/Th12. Předmětem práce je 

zpracovat ucelený přehled základních odborných informací o této diagnóze  

a na základě kineziologického rozboru sestavit a následně uskutečnit 

rehabilitační plán, jehož efekt je poté hodnocen. Práce je dělena  

do 6 částí – současný stav, metodická část, speciální část, výsledky, diskuse  

a závěr. 

V kapitole Současný stav jsou shrnuty teoretické poznatky o dané diagnóze, 

její klasifikaci, epidemiologii, manifestaci, diagnostice, možnostech léčby  

a zejména o jejím následném klinickém obrazu. Obsahem je zde navíc  

i přidružené onemocnění radiální epikondylitidy, která se vyskytla v průběhu 

mé terapeutické intervence. 

Metodická část zahrnuje popis vyšetřovacích a terapeutických postupů 

společně s popisem sběru dat pro následnou speciální část. Speciální část 

zpracovává kazuistiku pacienta. Je zde uveden vstupní kineziologický rozbor, 

vytvořený rehabilitační plán a popis jednotlivých terapeutických jednotek. 

V kapitole Výsledky je následně popsáno výstupní vyšetření s celkovým 

zhodnocením terapie, kde je poukázáno zejména na subjektivní pozitivní přínos 

proběhlé rehabilitace v každodenním životě pacienta. 

Kapitola Diskuze pojednává o problematice dané diagnózy na podkladě 

odborných studií.  

Klíčová slova 

Cévní malformace; arterio-venózní zkrat; spastické dolní končetiny; radiální 

epikondylitida; Baclofenová pumpa  



 

ABSTRACT 

The Bachelor thesis relies on the topic of physiotherapy in a patient with 

resection of spinal dural arterio-venous malformation at the level of  

Th5-Th11 / Th12. The subject of the bachelor thesis is to process a complete 

summary of basic professional information about this diagnosis and based on 

kinesiological analysis build and make a rehabilitation plan, whose efect is rated 

afterwards. The bachelor thesis is divided into 6 parts – current state, methodical 

part, special part, results, discussion and conclusion. 

In the chapter “current state” is concluded theoretical knowledge about the 

diagnosis, its classification, epidemiology, manifestation, diagnostics, treatment 

options and especially about its further clinical picture. This part also contains 

associated disease of radial epicondylitis that occurred during my therapeutic 

intervention. 

The methodical part contains a description of examination and therapeutic 

procedures together with a description of the data collection for the subsequent 

special part. The special part deals with the patient's case report. There’s stated 

an initial kinesiological analysis, a rehabilitation plan and a description of 

individual therapeutic unit. In the chapter “results” is described the final 

examination with an overall evaluation of the therapy, where is pointed out 

mainly on the subjective positive contribution of the rehabilitation in the daily 

life of the patient. 

The chapter “discussion” deals with the problematic of the diagnosis based on 

professional studies. 
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1 ÚVOD 

Cévní malformace v duře míchy je vzácné získané poškození, které v první 

fázi nelze řešit fyzioterapií. Avšak ta se stává neopomenutelná při jeho klinické 

manifestaci a průběhu po operačním zákroku. Následek může být v podobě 

myelopatie, rozvoje spasticity, typů parézy až plegie a mnoho dalších.  

Téma mé bakalářské práce konkrétněji zpracovává kazuistiku pacienta  

po resekci durální arterio-venózní malformace, u kterého došlo k rozvoji 

spastické paraparézy, poruše sfinkterů a k neuropatickým bolestem. Přidanou 

částí je poté diagnóza Epicondylitis radialis humeri, která se navíc vyskytla 

v průběhu společné 6-ti měsíční terapie a výrazně tak ovlivnila stanovený 

rehabilitační plán. 

 K tomu zaměřit se na tento typ bakalářské práce mě vedla možnost 

dlouhodobější terapie a intenzivní práce s jedním pacientem, neboť to je opakem 

praxí v průběhu studia. Díky tomu jsem si tak zkusila něco nového.  

Na samotném probandovi mě zaujal především fakt, že i když je upoután  

na invalidní vozík, tak žije plnohodnotný život se sportovní aktivitou a sám má 

zájem zlepšit svůj fyzický stav. 

Od této bakalářské práce očekávám, že se díky ní dokážu dozvědět více 

informací zejména o klinickém obrazu zmíněných poškození. Ráda bych však 

touto prací získala zejména praktické zkušenosti vedení dlouhodobé terapie  

u diagnózy výrazně limitující pohyb. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je seznámení s diagnózou Spinální durální arterio-venózní 

malformace a teoretické zpracování následků její resekce na podkladě 

prostudování odborné literatury. 

Další cíl poté tvoří teoretické zpracování a aplikování znalostí studia 

fyzioterapie v praktické části. Dílčím cílem je zpracování kazuistiky pacienta 

s touto diagnózou obsahující vstupní kineziologický rozbor, navržení 

krátkodobého a dlouhodobého plánu s následným vedením komplexní terapie. 

Dalším dílčím cílem je zhodnocení efektu terapie provedením výstupního 

vyšetření na konci bakalářské práce. 

Cílem diskuzní části je poté rozvedení zmíněných faktů a postupů předešlých 

částí v návaznosti a porovnání s odbornými studiemi. 

Přidaným cílem se v průběhu terapie stala nově přítomná diagnóza Radiální 

epikondylitidy humeru a její obsažení ve všech výše zmíněných cílech. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Cévní malformace 

Malformace: „Jsou v obecné rovině rovněž vrozená postižení a většinou jsou 

rozeznatelná již při narození nebo krátce po něm, ale řada z nich se může manifestovat  

až v dospělosti, nejčastěji ve čtvrté dekádě.“ [1, str. 361]. 

S četností až osmdesát procent tvoří nejrozšířenější skupinu cévních anomálií. 

Malformace se rozvíjejí na podkladě poruchy vývoje a remodelace cévního 

systému. Histologicky představují neuspořádaný shluk krevních či lymfatických 

cév, často s poruchou cévní stěny. Všeobecně zaznamenáváme možnost výskytu 

v různých tělesných segmentech, lokálního i difuzního typu. Dle klinického 

hlediska rozlišujeme nízkoprůtokové a vysokoprůtokové malformace, 

eventuálně smíšené [1, 2]. 

Tabulka 1 - Klasifikace cévních anomálií podle Mullikena a Glowackiho, [2, str. 100] 

Cévní 

malformace 

Nízkoprůtokové Kapilární, žilní, lymfatické, smíšené 

Vysokoprůtokové Arteriovenózní, smíšené 

Hemangiom 
Benigní hemangiom, hemangioendoteliom, 

hemangiopericytom, angiosarkom 

 

Malformace s nízkým průtokem 

Kapilární formu malformace s nízkým průtokem pozorujeme nejčastěji jako 

tzv. port-wine stein („skvrnu portského vína“) neměnné velikosti působící 

hlavně kosmetické vady. Druhý typ, venózní malformace představují nejběžnější 

formu cévních anomálií. Tvoří asi jednu třetinu všech postižení. Jedná se o změť 

tenkostěnných žil a žilek s následným výskytem trombů. Lymfatické malformace 

vznikají jako benigní útvary v prvních dvou letech života, kdy zpravidla dochází 

k fibrotizaci se sekundární lymfedémem či lymfangoitidou. Léčba 

nízkoprůtokových malformací závisí na míře manifestace symptomů.  
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Pro kapilární typ využíváme například laser nebo chirurgickou excizi,  

u ostatních typů sklerotizaci a chirurgickou exstirpaci [1]. 

Malformace s vysokým průtokem 

Rozdíl malformací s vysokým průtokem oproti těm s nízkým se vyznačuje 

přítomností arteriální složky. Jedná se o různá možná postižení tepenného 

systému – konstrikci, dilataci, zdvojení či výdutě, ale i o tvorbu patologických 

útvarů kavernózního typu nebo typu arteriovenózního s přítomností tzv. zkratu. 

Výskyt patologických útvarů může být lokalizovaný, kmenový či difuzní. 

Lokalizovaný typ připomíná venózní malformace, vzhledem k poškození arterií 

s menším průměrem, zatímco u kmenového typu nalézáme minimálně jednu 

tepnu většího kalibru, tedy výraznější zkrat. Difuzní typ poté zasahuje zejména 

dolní končetiny v podobě kmenové formy [1]. 

Vysokoprůtokové malformace bývají mnoho let němé, avšak s tendencí 

k progresi. Manifestaci podněcuje například větší trauma, metabolická nebo 

hormonální změna (těhotenství). Jednotlivé typy rozlišujeme dle jejich lokalizace 

jak v daném tělesném segmentu, tak dle zasažení konkrétní arterie [1]. 

3.2 Cévní zásobení míchy 

Míšní arterie, které se vyznačují velmi malým kalibrem, lze rozdělit na 

longitudinální a segmentální. Systém segmentálních arterii, které vznikají 

v časné embryonální fázi, je propojen longitudinálním, vývojově mladším, 

systémem. Propojením dochází ke kolaterálnímu oběhu a celkovému krevnímu 

zásobení míchy [3, 4, 5]. 

Longitudinálně probíhá nepárová a. spinalis anterior a párové aa. spinales 

posteriores. A. spinalis anterior je uložena v místě fissura mediana anterior. 

Větvením na arterioly v hlubších vrstvách zásobuje přední sloupce šedé hmoty 

míšní s bazální částí zadních sloupců. Aa. spinales posteriores poté vedou 
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k sulcus posterolateralis a zásobují zadní provazce s dorsální částí zadních 

sloupců míchy [3, 4, 5]. 

Segmentální systém, nebo-li takzvané rami spinales poté částečně zásobí 

kostěnou část obratlových těl a následně části míchy vzhledem ke členění  

na radikulomeningeální větev a přední a zadní radikulární větev vstupujíc  

do míchy podél nervových kořenů. Redikulomeningeální větev zásobuje 

zejména tvrdou plenu (dura mater) a nervové kořeny. Přední radikulární arterie 

vedou krev především do šedé hmoty míšní, s tím že některé větve většího 

průměru anastmózují s a. spinalis anterior a vytvářejí tak a. spinalis magna 

(Adamkiewiczi či radikulomedulární). Ta zajišťuje zásobení zejména lumbální  

a sakrální části míchy. Zadní radikulární arterie poté vede větve obzvlášť 

k měkké pleně (pia mater) a bílé míšní hmotě. Celkově dochází k pleteni 

tepenného systém po obvodu míchy, zvaném vasocorna [3, 4, 5]. 

Žilní systém míchy se uspořádáním podobá tepennému. Důležitým faktorem 

je nepřítomnost žilních chlopní, které zabraňují retrográdnímu toku. Může tak 

docházet k obrácení toku krve nebo snazšímu patologickému rozsevu infekce  

či metastáz [3]. 

3.3 Spinální durální arteriovenózní malformace 

U arteriovenózních malformací (AVM), jak již bylo zmíněno, chybí kapilární 

sít. Ta je zde nahrazena svazkem dilatovaných cév, kde arteriální krev odtéká 

rovnou do odvodných žil. Pokud tento jev pozorujeme v páteřním kanálu 

hovoříme o spinální AVM (SAVM). Místo patologického spojení mezi arteriemi  

a vénami nazýváme arteriovenózním zkratem, shluk těchto zkratů poté jako  

tzv. nidus [1, 5].  

Záznamy o SAVM jsou popisovány již koncem 19. století. První zdařilou 

operační léčbu popsal americký lékař Charles Elsberg roku 1914. Následný vývoj 

znalostí této problematiky a léčby přicházel společně s rozvojem spinální 
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angiografie a mikroneurochirurgie v počátku 60. let 20. století. V 70. letech 

k léčbě výrazně přispěla technika katétrové embolizace [6]. 

3.3.1 Klasifikace SAVM 

Současné teorie favorizují tvrzení o genetickém podmínění vzniku 

malformace, avšak může se jednat i o léze získané bez zřejmé etiologie. Dle 

francouzského lékaře P. Lasjauniase [5, str. 506] dělíme na genetickém podkladě 

SAVM na tři základní skupiny: 

1. „Léze podmíněné dědičnou nemocí (jednoduchá makrofistula). Do této kategorie 

patří hereditární hemoragická teleangiektázie. 

2. Léze (vícečetné) bez vztahu k dědičné nemoci (pouze somatické mutace), které 

kopírují metamerické články. Do této skupiny řadíme tzv. Cobbův syndrom. 

3. Léze, u nichž není znám genetický defekt, mohou být však podmíněny inkompletní 

expresí ze skupiny 1 nebo 2, postihují míchu, nervový kořen nebo filum terminale. 

Do této skupiny řadíme naprostou většinu SAVM.“ 

Toto rozdělení není však praktické pro samotnou diagnostiku či stanovení 

léčebného postupu. Využití nalézáme spíše u klasifikace, kdy SAVM členíme  

dle cévního zásobení AV zkratu na durální typ, vzhledem k postižení 

radikulomeningeální větve a piální typ, vzhledem k zásahu radikulomedulární 

části. V literatuře se setkáváme i s definicí typ I (durální) a typ II (piální) jako 

pozůstatek staršího dělení SAVM na formu I. – durální, II. – intramedulární 

(glomus), III. – intramedulární juvenilní a IV. – intradurální perimedulární.  

Není-li přítomen AV zkrat, hovoříme o kavernomu [6, 7, 8]. 

3.3.2 Epidemiologie SAVM 

Společně tvoří typy spinální arteriovenózní malformace zhruba 4 % všech 

intraspinálních nádorů. Nejčastějším typem SAVM, se zastoupením v 80-85 % 

případů, bývají léze tvrdé pleny zásobené radikulomeningeální arterií. 

Hovoříme o spinálních durálních arteriovenózních malformacích, známých také 
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pod názvem durální arterio-venózní fistuly (píštěle, dAVF), u kterých 

pozorujeme několik zřejmých odlišností v patofyziologii a klinické manifestaci 

od piálních lézí [6, 7, 8]. 

Durální malformace postihují zejména muže středního věku, ve čtvrté až páté 

dekádě života, jako výše zmíněné získané léze bez jasné etiologie. Narozdíl  

od piálních AVM lokalizujeme durální píštěl především v bederním a středním 

hrudním úseku páteře, příležitostně pak v kraniocervikální či křížové části. 

Vyznačují se postupným nástupem klinických projevů, zatímco akutní nástup 

příznaků vídáme u piálních malformací na patofyziologickém podkladu 

vznikem aneurysma a případného krvácení. Piální typ definujeme navíc jako léze 

s vysokým průtokem, neboť zaznamenáváme rychlý posun kontrastní látky. 

Nicméně ani jedena z těchto vlastností není typická pro durální SAVM, 

eventuálně velmi vzácně [6, 7, 8]. 

3.3.3 Patofyziologie durální SAVM 

Intradurální AV píštěl představuje zkratem krve radikulární tepny  

do perimedulárního žilního plexu přímé spojení vysokotlakého tepenného  

a nízkotlakého žilního systému, jenž vede jak k lokálním, tak k celkovým 

hemodynamickým důsledkům. Lokální dilatace přívodné tepny a odvodné žíly 

píštěle vede k venózní (žilní) hypertenzi. A právě mechanizmus vzniklé žilní 

hypertenze snižuje periferní rezistenci a arteriální perfuzní tlak v míše až o 70 %. 

Následně dochází k žilnímu a arteriálnímu městnání krve, žilní kongesci, 

ischemii a edému míchy s rozvinutím postupného poškození [7, 8, 9]. 

3.3.4 Klinický obraz durální SAVM 

Vzhledem k umístění zejména v thorakolumbální části páteře se setkáváme 

s obrazem progresivní myelopatie s různorodými projevy, jako je nejčastěji 

slabost dolních končetin, hypestézie, znecitlivění sedlové oblasti, poruchy 

sexuálních funkcí, defekace a mikce. To vše zejména v oblasti jako projev 
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paraparézy nebo paraplegie od úrovně segmentu Th6. Lze se však setkat i s méně 

častým postižením na horních končetinách, neboť příčinou je právě žilní 

hypertenze, která může působit obtíže i vzdáleně od místa samotné píštěle. 

Nástup obtíží bývá pomalý s postupným klinickým rozvojem, někdy s obdobím 

remisí, připomínající například rozvoj demyelinizační poruchy [7, 8].  

Ještě před samotným nástupem myelopatie či sfinkterových poruch bývají 

pacienty popisovány obzvlášť nespecifické špatně lokalizovatelné bolesti zad 

nebo bolesti radikulárního typu, v důsledku ischemizace nebo komprese 

nervových kořenů v místě píštěle. Tím někdy dochází k prvotní záměně 

diagnózy za degenerativní onemocnění páteře, například herniace disku [7, 8].  

Bez zásahu nebo léčby literatura uvádí výrazné progresivní zhoršení 

v prvních šesti měsících a neschopnost chůze do tří let u 50 % případů 

s klinickým obrazem paraparézy až paraplegie [7, 8]. 

3.3.5 Diagnostika SAVM 

Samotná diagnostika se u jednotlivých typů SAVM až tolik neliší. Primární 

diagnostickou zobrazovací metodou při podezření na SAVM je magnetická 

rezonance (MR), která spočívá v převodu signálů vodíkových iontů na digitální 

obraz při vystavení silnému magnetickému poli s radiofrekvenčními impulsy. 

Detekuje se tak intramedulární a extramedulární durální patologie jako krvácení, 

žilní kongesce, dilatace cév či edém. Pro přesnější zobrazení, obzvlášť cévního 

řečiště, variantu naskytuje i MR s aplikací kontrastní látky, tedy MR angiografie. 

Pro následné potvrzení diagnózy a určení přesné polohy píštěle indikujeme  

ke spinální selektivní angiografii (SSA). Ta se pro určení a lokalizaci dAVF 

provádí nejčastěji v lokální anestezii katetrizací z femorální tepny s provedením 

selektivních nástřiků jednotlivých míšních tepen. Nástřiky jsou zapisovány  

do protokolu dle úrovně obratlového těla s množstvím podané jódové kontrastní 

látky. Spinální selektivní angiografie zvyšuje úspěch a snižuje výskyt komplikací 

následné endovaskulární a chirurgické léčby [5, 9, 10]. 
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3.3.6 Endovaskulární léčba durálních SAVM  

Léčebný postup durálních píštělí volíme vždy individuálně, přesto  

ale povětšinou léčbou první volby bývá právě embolizace. Vývoj mikrokatétrů  

a nových embolizačních látek, navíc skutečnost, že výkon nevyžaduje celkovou 

anestezii a je méně invazivní, než chirurgický zákrok přispívá k této volbě  

i přes fakt možného neúspěchu či recidivy [5, 7, 9]. 

Volba embolizačního činidla záleží zejména na kalibru cílené cévy. 

V posledních letech se pro selektivní obliteraci cévního řečiště durální AVM 

využívají hlavně tkáňová kyanoakrylátová lepidla (NBCA, IBCA), například 

Histoacryl nebo Onyx, která po aplikaci do cévy tuhnou [5, 9]. 

Riziko embolizace spočívá v možném průniku tekuté embolizační látky mimo 

AV zkrat, čímž by docházelo ke zvýšení venózní hypertenze a ischemii. Kromě 

toho se s velkým rizikem provedení endovaskulární léčby setkáváme v případě, 

kdy jedna segmentální tepna zásobuje jak samotný AV píštěl, tak medulární 

tepnu. Obecně, mnoho studií uvádí selhání obliterace s obrazem pozdní 

rekanalizace a klinickým zhoršením, dle Morgana a Marsha s průměrným 

nástupem do pěti měsíců. Přistupuje se tak k opakované embolizaci AV píštěle  

či chirurgickému zákroku, který představuje definitivní léčbu [5, 7, 9]. 

Variantou je i kombinace těchto léčebných postupů, tedy provedení 

preoperační embolizace pro usnadnění chirurgického výkonu. V tomto případě 

se doporučuje namísto kynoakrylátových materiálů užití embolizační 

mikrospirály či částic polyvinylalkoholu. Návaznost chirurgického výkonu  

na preoperační endovaskularizaci by měla být v rámci dvou týdnů [6, 7, 9]. 

3.3.7 Chirurgická léčba durální SAVM 

Úspěch chirurgické léčby závisí na podrobném předoperačním zhodnocení 

vaskulární patologie – umístění zkratu, hemodynamických změnách, drenážních 

žilách a množství abnormálních spojení pomocí SSA [7]. 
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Současné varianty zakládají na přímé excizi durálního AV píštěle nebo 

přerušení odvodné žíly píštěle. Právě přímé přerušení dané medulární drénující 

žíly poskytuje možnost eliminace venózní hypertenze s nízkým rizikem 

poškození okolního vaskulárního systému. Léčba nese i celkově zanedbatelné 

riziko recidivy AV píštěle. Případnou komplikací je míšní infarkt, arteriální 

okluze nebo sekundární poškození míchy ve formě rozvoje spastické paraparézy 

až paraplegie [7]. 

Studie hodnotící výsledky chirurgických výkonů popsaných v literatuře 

uvádí, že ze souhrnu 154 případů došlo ke zlepšení v 66 %, stabilizaci ve 27 % a 

zhoršení v pouhých 7 % [7]. 

3.4 Spastická paraparéza 

Pojem spastická paraparéza představuje klinický obraz při postižení míšních 

struktur. Její jednotlivé projevy spasticita, paréza a zkrácení svalu jsou třemi 

základními klinickými příznaky léze centrálního (horního) motoneuronu.  

Příčinou této léze může být trauma, ischemie, hemoragie, nádor, degenerativní 

onemocnění nebo operace struktur míchy [11, 12]. 

V klinickém obrazu vídáme snížení volní hybnosti jako projev parézy. Dále 

pak zkrácení svalu až svalové kontraktury podmíněné atrofií svalu a snížením 

kontraktility. V neposlední řadě obraz tvoří spasticita, její projevy a sekundárně 

vzniklé obtíže. Celkový stav doprovází poruchy sfinkterů, sexuálních funkcí, 

spánku a velké bolesti [11, 12]. 

3.4.1 Spasticita spinálního typu 

Spasticita obecně je definována jako typ svalového hypertonu vzhledem  

ke zvýšené excitabilitě tonických napínacích reflexů. Setkáváme se zde často 

s pojmem „velocity-dependent“, jenž popisuje závislost, že čím rychleji 
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provedeme pasivní napínaní (natahování) svalu, tím větší bude spastická 

odpověď. Odpor svalu roste a zvyšuje se hypertonie antagonisty [13, 14]. 

Příčina tohoto mechanismu u spinálního typu spasticity bývá porucha 

pyramidové (kortikospinální) dráhy a ztráta inhibičního vlivu mozku. Ta je 

vázána na poruchu dorzálních retikulospinálních drah či převahu  

tonicko-excitačních descendentních drah [13]. 

Projevy spinálního typu spasticity 

Obecně jako primární projev přítomnosti spasticity při neurologickém 

vyšetření pozorujeme hyperreflexii často s tzv. klonem či pseudoklonem  

a pozitivitou iritačních jevů. Konkrétněji pak zaznamenáváme zejména fenomén 

sklapovacího nože, ko-kontrakce či flexorové a extenční spazmy [13, 14]. 

Fenomén sklapovacího (zavíracího) nože popisuje náhlé překonání 

spastického odporu v určitém momentu (v jeho vrcholu), kdy nedochází  

k dostatečné excitabilitě tonického napínacího reflexu vzhledem k již pomalému 

napínání a výrazné délce protažení svalu při jeho pasivním pohybu. Nastává 

tedy uvolnění spastické reakce a možnost pokračovat v pasivním pohybu zcela 

volně. Laicky tedy sval povoluje konstantně postupně nikoli náhle v jednom 

bodě [13, 14]. 

Se spastickou ko-kontrakcí se setkáváme při volním pohybu.  

Za fyziologických podmínek reciprocity dává facilitaci agonisty a inhibici 

antagonisty pohybu, avšak u spastické svalové ko-kontrakce probíhá facilitace 

obou svalových skupin. Klinicky tak vídáme až silnější stah antagonistů, a tím 

provedení opačného pohybu oproti zamýšlení. Velikost tohoto příznaku je 

závislá na velikosti subjektivní snahy pacienta daný pohyb provést [12, 13]. 
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V neposlední řadě často vídáme flexorové a extenční spazmy. Selhává zde 

inhibice flexorových a extenčních reflexů nebo dochází ke snížení prahu pro jejich 

vyvolání. Disinhibici působí obzvlášť poškození dorzálních retikulospinálních 

provazců. Samotné podráždění a vyvolání těchto spazmů pak provokují  

již i méně výrazné vnější vlivy, jako míra naplnění močového měchýře, 

nociceptivní vzruch plosky nohy či zánětlivá kožní iritace. Flexorový spazmus se 

manifestuje převážně typickou trojflexí dolní končetiny, extenzorový typ 

extenčním natažením kyčelního a kolenního kloubu s plantární flexí hlezna. 

V praxi spazmy připomínají epizodické křeče, bolestivé a často silně omezující, 

nicméně někdy i využitelné pro pomoc např. při přesunech nebo oblékání [11, 12]. 

Klinický obraz spinálního typu spasticity 

Nutné je neopomenout fakt, že k rozvoji míry spasticity dochází postupně 

v rámci týdnů až měsíců v návaznosti na postoperační hypotonii. Jednotlivé 

příznaky a celkový klinický obraz poté závisí na možnosti kompletní 

a inkompletní transverzální míšní léze [13].  

Rozdíl a těžší manifestaci u inkompletní poruchy tvoří zachování facilitace 

přenášené ventrálními retikulospinálními a vestibulospinálními trakty. To vede, 

k již zmíněným spazmům za přítomnosti obtížně zmírňujících bolestí. U tohoto 

typu převládá hypertonus hlavně extenzorových svalových skupin dolních 

končetin. Naopak u kompletní transverzální léze bez supraspinálních vlivů bývá 

vídána těžká flekční spasticita se sklonem k rozvoji svalových kontraktur a změn 

postavení kloubu [13, 15]. 

Klinické hodnocení spasticity 

Podle intenzity lze rozeznávat spasticitu lehkou, středně těžkou a těžkou. 

Definici jednotlivých stupňů určuje výše svalového tonu, míra spazmů a klonu, 
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vznik kontraktur či funkční omezení. Svalový tonus hodnotíme nejčastěji 

Ashworthovou škálou, či její modifikací, která hodnotí odpor kladený 

spastickým svalem při jeho pasivním pohybu. Dále využíváme škálu frekvence 

spazmů, tedy sledujeme jejich počet za posledních 24h v oblasti spastického 

svalu nebo segmentu. Nicméně pro celkové klinické posouzení je třeba doplnit 

vyšetření například o Barthel test a podobné, abychom získali funkční 

zhodnocení za běžných denních činností [14, 16]. 

3.4.2 Paréza 

Paréza představuje oslabení svalové síly kolísající od lehké parézy až po obraz 

plegie. Jedná se o vysoce invalidizující faktor. Při formě spastické paraparézy je 

navíc svalové oslabení pohybu podpořeno spastickým stahem antagonisty, který 

vede k funkčnímu oslabení agonisty. Vzájemnou smyčku tvoří paréza i se 

zkráceným svalem, vzhledem k atrofii tkání [11, 12]. 

3.4.3 Zkrácení svalu 

Zkrácení svalu se vyznačuje atrofií vzniklou inaktivitou svalových skupin, 

snížením tonu v akutní fázi a jeho zvýšením ve fázi chronické. Dochází  

ke strukturální přestavbě svalu a ke ztrátě jeho pružnosti. Následně retrahují  

a atrofují i okolní tkáně jako kloubní pouzdra, fascie, šlachy, kdy finálně dochází 

ke vzniku fixní kontraktury. Sval tak snižuje schopnost protažení a kontraktility 

[11, 12]. 

3.4.4 Léčba spastické paraparézy 

Zmírnění symptomů spasticity, zvýšení kvality denních činností pacienta, 

snížení závislosti na druhých osobách a zisk co nejvyšší možné soběstačnosti 

tvoří hlavní cíle terapie. Možnost jich dosáhnout lze pouze multidisciplinárním 

přístupem za využití kombinace farmakologické, rehabilitační a chirurgické 

léčby [12].  
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3.4.5 Farmakoterapie spastické paraparézy 

Farmakoterapie ovlivňuje především jednotlivé symptomy ať už ve formě 

botulotoxinu, perorálních léků či implementací baklofenové pumpy. 

Botulotoxin využíváme pro lokální snížení svalového napětí, nejčastěji 

zkráceného svalu. Aplikuje se intramuskulárně a své hojné využití má díky 

minimálnímu výskytu nežádoucích účinků a kontraindikací. Mechanismus 

účinků lze popsat jako lokální denervační léčbu. Jeho navázání na membránu 

presynaptického úseku nervosvalové ploténky blokuje uvolňování acetylcholinu 

do synaptické štěrbiny. Účinek nastupuje v prvních třech dnech, s nejvyšším 

projevem v období konce prvního měsíce. Celkově přetrvává 3–4 měsíce, poté 

dochází k regeneraci nervosvalové ploténky a aplikaci je třeba opakovat [12, 16]. 

Další možná farmaka představuje skupina tzv. myorelaxantů, perorálních 

antispastických léků. Přistupujeme k nim především u lehkého stupně spasticity, 

neboť obecně při jejich užití zaznamenáváme vyšší četnost nežádoucích účinků, 

a to zejména u vyšších dávek, které korelují s mírou postižení. Účinek těchto 

farmak může mít různá místa zacílení, vždy však se zaměřením na působení 

neuromediátorů např. glutamátu, noradrenalinu nebo GABA. Záměrem je tak 

snížení facilitačních supraspinálních vlivů, redukce excitace Ia aferentních 

vláken nebo zvýšení inhibiční funkce interneuronů. Využívanou skupinou jsou 

kupříkladu benzodiazepiny, konkrétněji Diazepam, Rivotril nebo lék Tizanidin. 

Lékem první volby při regulaci spasticity však bývá zejména Baclofen nebo-li 

GABA agonista stimulující inhibiční GABA-B receptory. Nicméně perorální 

forma baclofenu má špatný průnik hematoencefalickou bariérou, proto často 

dochází k jeho užívání ve vysokých dávkách, a tím projevu nežádoucích účinků, 

především sedace. V posledních letech se však rozšiřuje možnost alternativy 

podávání baclofenu intrathekálně pumpovými systémy [12, 16]. 
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Intrathekální baclofenová pumpa zajišťuje možnost redukce spasticity 

kontinuálním podáváním tohoto léku bez výrazné toxicity. Indikace bývá 

vhodná u cerebrální i spinální spasticity, zejména po traumatu, nebo u pacientů 

s roztroušenou sklerózou, dětskou mozkovou obrnou. Indikační podmínku poté 

tvoří nutnost pozitivní odezvy při testu jednorázové intrathekální aplikace 

baclofenu pomocí katétru nebo lumbální punkce. Chirurgické zavedení pumpy 

do bederní oblasti se provádí v celkové narkóze. Konec katétru nacházíme 

v úrovni desátého až dvanáctého hrudního obratle, pumpu s rezervoárem 

v podkožní kapse na břiše. Rezervoár se doplňuje ambulantně perkutánně  

za pomoci speciálního sterilního setu. Interval doplnění závisí na koncentraci 

léku a jeho denní dávce. Výhodou pumpy je možnost snadné regulace dávky  

a její postupné nabytí po zavedení. U pacientů dochází k výraznému snížení 

svalového tonu, úlevě od častých svalových spazmů a celkovému zapojení  

do denních činností. Komplikace tvoří občasně poruchy katétru, infekce či včasné 

nezaznamenání nízké náplně pumpy a rozvinutí abstinenčních příznaků [16, 17].  

Celkovou farmakoterapii poté doplňují nejčastěji opioidy pro útlum bolestí  

či léčiva pro podporu defekace, mikce, sexuálních funkcí a spánku [16]. 

3.4.6 Chirurgická léčba  

Možnostmi chirurgické intervence jsou výkony tenotomie a myotomie  

pro úpravu zkrácených svalů a svalových kontraktur. V případě neurochirurgie 

zvažujeme možnosti invazivních destruktivních výkonů (laterální longitudinální 

myelotomie, dorzální rizotomie, selektivní periferní neurotomie). Ty tkví 

v protnutí míchy, přerušení míšního reflexního oblouku nebo určitého procenta 

provazců daných míšních kořenů. Zde musí dojít k důkladnému zvážení 

vzhledem k nenávratnosti funkce a možnosti zvýšení myotonie nebo postižení 

močového měchýře [16]. 
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3.4.7 Fyzioterapie 

Rehabilitační léčba tvoří poslední nezastupitelnou složku komplexní terapie 

spastické paraparézy, a to v každé fázi. V akutním stádiu, řekněme poúrazovém, 

se jedná nejčastěji o lůžkovou rehabilitaci, kdy za účelem zabránění vzniku 

dekubitů, zkrácení svalu či svalové kontraktury a pro udržení kloubního rozsahu 

provádíme polohování, analytické protahování, pasivní pohyby a vertikalizaci. 

V chronické fázi se poté zaměřujeme na pravidelnost této léčby a její zařazení  

do denního života. K cyklickému pasivnímu protahování a pohybům přidáváme 

využití fyzioterapeutických konceptů – proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace (PNF), Vojtovy metody, senzomotorické stimulace či akrální 

koaktivační terapie (ACT). Léčbu podporujeme i prvky fyzikální terapie, 

například termoterapií, ultrazvukem či elektrostimulací. Pro úlevu bývá vhodné 

využití cvičení ve vodě. Výsledkem je pak ulehčení pro navazující část 

rehabilitace, kdy se zaměřujeme na přesuny, mobilitu na vozíku, vertikalizaci  

a činnosti ADL (activities of daily living), nebo-li celkovou soběstačnost [12, 15]. 

3.5 Epicondylitis radialis humeri 

Radiální (laterální) epikondylitida je projev bolestivé dysfunkce zevně 

na laterálním epikondylu humeru, popřípadě na vnějších přilehlých strukturách 

horní končetiny. Termín bývá v populaci známý pod pojmem tenisový loket, 

nicméně není pravidlem, že jeho postižení se děje pouze při tomto sportu. 

Obecně postihuje kterékoliv hráče nebo jedince se zaměstnáním, kde dochází 

k mnohočetnému opakování jednostranných pohybů, například badmintonisté, 

hráči squashe, instalatéři, elektrikáři nebo při práci s počítači. Proto také 

zaznamenáváme nadpoloviční převahu postižení dominantní končetiny. 

Celkově se radiální epikondylitida vyskytuje zhruba u 2 % populace, 

s manifestací nejvíce okolo čtyřiceti až šedesáti let jedince [18, 19]. 
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3.5.1 Etiopatogeneze 

Příčiny vzniku epikondylitidy můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější 

faktory pojíme přímo s případným traumatem nebo repetitivním pohybem, 

zejména se silným úchopem, extenzí zápěstí, radiální dukcí zápěstí či s oporou  

o horní končetinu. Tím nejčastěji dochází ke změnám úponu m. extensor carpi 

radialis brevis, popřípadě i m. extensor digitorum communis. Změny zahrnují 

mikrotraumata, neovaskularizaci, přetížení kolagenních vláken a mukoidní 

degeneraci. Za vnitřní faktory označujeme poruchy vzdálené, a tedy přenesené 

nebo celková systémová onemocnění, která způsobují degenerativní 

a dystrofické změny. Může se jednat o nespecifické záněty, revmatické  

a metabolické onemocnění či symptom cervikobrachiálního syndromu, převážně 

degenerativní změny v oblasti obratle C5-C6 [18, 20]. 

K přetěžování a poranění šlach tedy celkově přispívá určitý pohybový 

stereotyp a k manifestaci obtíží dochází při jeho narušení. Pokud se zaměříme 

právě na tenisty, tak k patologickému projevu může docházet vzhledem 

k frekvenci tréninku, a tím zvýšení četnosti opakování daného pohybu. Vliv však 

může mít i technika úderu, například dochází-li k zapojení zbytečně velkého 

rotačního pohybu zápěstí jako kompenzace nedostatečného rozsahu v jiném 

kloubu. Dalšími faktory jsou pak zejména parametry sportovní výbavy – napětí 

výpletu tenisové rakety, velikost rakety či tloušťka rukojeti [18, 20]. 

3.5.2 Klinický obraz 

Obecně klinicky pozorujeme bolest na laterálním epikondylu humeru 

s otokem přilehlých měkkých tkání. Při palpačním vyšetření se tato bolest 

zintenzivňuje, avšak ne tolik na laterální, ale spíše ventrální plošce epikondylu. 

Nárůst intenzity bolesti vídáme při zatížení, především při pronačně – 

supinačním pohybu nebo extenzi zápěstí a prstů, zatímco po dokončení pohybu 

se bolest postupně zmírňuje. Úlevová poloha bývá pacienty popisována 
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v semiflexi loketního kloubu s předloktím ve středním postavení mezi pronací 

a supinací. Pasivní ani aktivní hybnost nebývá omezena, eventuálně až v krajních 

pozicích s pocitem tahu, diskomfortu nebo bolesti. Výčet těchto příznaků bývá 

obecným klinickým obrazem radiální epikondylitidy. Jejich míra a délka trvání 

nám poté definuje, zda se jedná o akutní či chronickou formu [21]. 

Akutní forma 

Prvotně se akutní forma od chronické liší symptomy zánětu – lokálním 

zvýšením teploty, otokem. Dále ji charakterizuje výraznější bolest často 

s vyzařováním descendentně na předloktí, přetrvávající i v klidu po dokončení 

pohybu. Pozorujeme snížení svalové síly znemožňující i lehké pohyby, úchop  

či zvednutí předmětu. Příčinou zde bývá mechanismus jednorázového přetížení 

[21]. 

Chronická forma 

Chronická forma vzniká důsledkem spíše stereotypní činnosti nebo 

nedostatečnou léčbou dřívějších obtíží. Bolest se stupňuje v závislosti na zátěži, 

v klidu však odeznívá. Rozdílem od akutní formy bývá i případná hypotrofie 

extenzorů zápěstí. Chronicitu definuje přítomností obtíží déle než šest týdnů. 

V obou případech při objektivním klinickém obrazu shledáváme pozitivitu 

funkčních testů, například test židle nebo Thompsonův příznak [18, 21]. 

3.5.3 Diferenciální diagnostika 

Stanovení diagnózy radiální epikondylitidy bývá z klinického obrazu snadné, 

problém někdy pozorujeme pouze v případě jiných onemocnění s podobnou 

doprovodnou symptomatologií. Pro odlišení využíváme pečlivou anamnézu, 

funkční a zobrazovací diagnostické metody. Vzhledem k přítomnosti výše 

zmíněných klinických projevů můžeme uvažovat o záměně s osteoartritidou, 

útlakem odstupu n. interosseus posterior od n. radialis nebo o formě 

cervikobrachiálního syndromu (dále jen CB syndrom) a mnoho dalších [21]. 
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V případě revmatických onemocnění nebo osteoartritidy přistupujeme 

k rentgenovému vyšetření pro ozřejmění patologií na kostech, popřípadě 

krevnímu rozboru pro zjištění septicity či dnavé artitidy. Viditelný klinický 

rozdíl pozorujeme na přítomnosti omezení rozsahu pohybu, který není znakem 

samotné epikondylitidy. Pro odlišení další možné diagnózy, a to od komprese 

hluboké nebo povrchové větve n. radialis využíváme především odporového 

testu a lokálního obstřiku anestetika v oblasti m. supinator. Syndrom komprese 

potvrzujeme za podmínky vymizení bolesti po aplikaci anestetika a nezhoršení 

bolesti při stlačení nervu v průběhu odporového testu. Ozřejmění jiné 

neurologické patologie zaměňované za tenisový loket obnáší zejména 

elektromyografické vyšetření. Klinicky však například u CB syndromu navíc 

pozorujeme oslabení spíše celé horní končetiny s iradiační projekcí a oslabením 

při vyvolání styloradiálního reflexu [21, 22]. 

3.5.4 Diagnostika a funkční testy 

Pokud vše nasvědčuje diagnóze radiální epikondylitidy bez jiných podezření, 

tak k diagnostice využíváme obzvlášť ultrasonografii (UZ) a speciální funkční 

testy. Ultrasonografie poskytuje poměrně kvalitní nízko nákladové zobrazení 

šlachy. Sledujeme výskyt degenerativních změn jako ztluštění nebo ztenčení 

vláken, vmezeřená pouzdra vyplněná tekutinou, neovaskularizaci a při delším 

trvání obtíží až fisury či kalcifikace. Nákladnější a přesnější variantou zobrazení 

je poté magnetická rezonance (MR). Tu však většinou využíváme pouze 

v případě zvažování operačního řešení [20, 23]. 

Funkční testy zakládají na projevu bolesti v dynamickém pohybu při zátěži 

nebo proti odporu. V denní praxi nejvyužívanějšími jsou: Cozenův test, test židle, 

stres test třetího prstu ruky, Thompsonův příznak [20, 21]. 

Důležité je neopomenout i podrobné odebrání anamnézy. Spolu se základními 

otázkami se dotazujeme, zda-li k této symptologii dochází prvně, dlouhodobě 

či nárazově. Zjišťujeme zda-li již došlo k nějaké léčbě a jejímu efektu, neboť doba 
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trvání účinku lokálního obstřiku kortikoidy nám může říct, zda se jedná o akutní 

či chronickou formu epikondylitidy [14]. 

3.5.5 Konzervativní terapie 

Neinvazivní léčba je první volbou v řešení radiální epikondylitidy. Skládá se 

zejména z prvků kinezioterapie, fyzikální terapie, farmakoterapie a ortotiky 

doplněných o klidový režim. Prvky cílíme na zmírnění bolesti, posílení 

příslušných svalů, zlepšení síly a vytrvalosti úchopu, udržení rozsahu pohybu  

a zabránění recidivy [22, 23]. 

V první fázi se doporučuje klidový režim ohledně zatížení ruky, nicméně není 

nutné omezovat a vynechávat pohyb, který pacient vnímá bez bolesti. 

Pro analgetický efekt často dochází k nasazení nesteroidních antirevmatik 

s aplikací po dobu 10–14 dnů. Druhou variantou bývá aplikace lokálního obstřiku 

kortikoidů v úponové části m. extensor carpi radialis brevis, přičemž zde by 

bezpodmínečně měla navazovat několikadenní klidová fáze [18]. 

Po zmírnění akutní fáze nebo částečném snížení bolesti využíváme 

kinezioterapii formou manuálních technik pro uvolnění a zlepšení regenerace  

a kondičního cvičení pro flexibilitu a sílu zápěstí. Cvičíme izometricky 

či excentricky, dynamicky nejdřív bez zátěže, poté proti odporu a se zátěží 

zhruba 0,5–2 kg. Cílené cvičení na zápěstí a extenzory doplňujeme dále  

o strečink. V průběhu terapií se soustředíme i na centraci a posílení ostatních výše 

postavených segmentů horní končetiny. Uvádí se, že kombinace prvků 

kinezioterapie s cíleným progresivním posilováním vede k nejrychlejší 

regeneraci a odeznění obtíží [18, 23]. 

Fyzikální terapie 

Z prvků fyzikální terapie doplňujeme léčebný proces možností negativní 

termoterapie, ultrazvuku, kombinované terapie nebo rázové vlny (RV). Právě 

tlakové nárazové vlny o vysoké energii bývají v posledních letech hojně 
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využívány. Mechanismus spočívá v cíleném posunu tkání s tvorbou kavitací 

pro vyvolání reparačních procesů. Sekundárně zde poté vzniká hyperémie 

stimulující místní metabolické procesy a snižující tonus přilehlých 

hypertonických svalů. Lokální analgezie nastává důsledkem endogenních 

opiátů. Celkově má terapie RV při entezopatiích pozitivní účinky, negativně 

ovšem bývá vnímána její aplikace, u které nesmíme opomenout kontraindikaci 

užití v místě působení kortikoidů v předchozích 6 týdnech [14, 19].  

Příjemnější variantu tedy poskytuje možnost terapie ultrazvukem (UZ) 

o frekvenci 1MHz pro hlubší vrstvy a 3MHz pro povrchové. Jeho vstřebáním 

dochází k mikromasáži struktur s navozením disperzního účinku, opět se 

sekundárním vznikem hyperémie s navozením myorelaxačního účinku. 

Při aplikaci dodržujeme obecnou kontraindikaci užití na kostěný výrůstek  

a neopomínáme ani možnost využití UZ v rámci kombinované terapie, tedy 

ultrazvuku a elektroterapie [14, 19]. 

Ortopedické pomůcky 

V neposlední řadě úlevu a efekt výše zmíněných terapií můžeme podpořit 

indikací ortopedické pomůcky k modifikaci strukturálních nebo funkčních 

deficitů. Asi nejčastěji využívané epikondylární pásky kladou tlak na úpon 

extenzorových šlach, čímž eliminují síly na ně působící. Svým upevněním mění 

postavení a směr práce těchto svalů a šlach. Oba faktory tak napomáhají 

snazšímu hojení a možnosti šetřit daný segment [14, 24].  

Na podobném principu funguje i loketní návlek, nicméně ten vyvíjí pouze 

celkový, a ne lokálně cílený, tlak na loketní kloub a přilehlé struktury s přínosem 

tepelné izolace. Vhodnou možností jsou i mnohé varianty aplikace 

kineziologického tejpu. Jejich využití nalézáme jak v akutní fázi, tak v té pozdní 

či jako podporu při sportu a zátěži [14, 24].  
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3.5.6 Chirurgická léčba 

Pokud obtíže po podstoupení konzervativní léčby neodezní a přetrvávají déle 

než 6–12 měsíců může být indikováno operační řešení. Komplexní rehabilitační 

léčba má víc než 90% úspěšnost při diagnóze tenisového lokte, tedy 

k chirurgickému zákroku přistupujeme zhruba v 5-10 % případů [18]. 

Profesor Dungl [18, str. 340] ve své publikaci Ortopedie rozděluje operační 

výkony laterální epikondylitidy do čtyř skupin:  

„1. Operace snižující napětí ve svalovém počátku uvolněním aponeurózy na úrovni 

epikondylu (Hohmann, 1926). 

2. Inrartikulární výkony s excizí synoviální řasy a části lig. Anulare (Bosworth, 1955; 

Boyd et al., 1973). 

3. Výkony prodlužující m. extensor carpi radialis brevis v distální muskulotendinózní 

junkci (Garden, 1961). 

4. Extraartikulární výkony excitující poškozenou tkáň šlachy při epikondylu (Nirschl, 

Pettrone, 1979) někdy s reinzercí počátku extenzorů.“ 

Často dochází k chirurgickému výkonu zejména dle Boyda či Nirschla. 

U všech výše zmíněných operačních technik následuje desetidenní fixace 

v devadesáti stupňové flexi lokte. Poté navazuje pooperační rehabilitační léčba. 

Plná zátěž bývá doporučena po 3 až 4 měsících. Úspěšnost chirurgické léčby zde 

bývá u více než 97 % pacientů [18, 21]. 
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4 METODIKA 

4.1 Sběr dat 

Speciální část mé bakalářské práce obsahuje zpracování kazuistiky pacienta 

sedm let po podstoupení resekce durální spinální arteriovenózní malformace 

v úrovni Th6 s trvalými následky ve formě spastické paraparézy. K terapiím 

docházelo v domácím prostředí po dobu šesti měsíců, od listopadu 2020 

do dubna 2021 v intervalu 1-2krát týdně, přičemž byl pacient instruován ještě 

k provádění individuálního cvičení bez mé přítomnosti. U probanda byl 

proveden vstupní kineziologický rozbor jako podklad pro stanovení 

krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu. Stanovený cíl terapie 

přihlížel k žádostem probanda a byl s ním řádně konzultován. Následně 

speciální část zahrnuje popis terapeutických jednotek s aplikací daných metod 

pro dosažení zvoleného cíle. Na konci šesti měsíční terapie proběhlo výstupní 

vyšetření, jenž bylo porovnáno se vstupním pro zhodnocení efektu terapie. 

Během rehabilitace byly využity různé pomůcky jako například overball, 

gymnastický míč, theraband, závěsný systém TRX, masážní lehátko nebo 

karimatka. Teplotu místnosti v domácím prostření volil vždy pacient dle svého 

uvážení. 

Veškeré vyšetřovací a terapeutické techniky aplikované v praktické části jsou 

s obecným popisem uvedeny v následujících kapitolách. 

4.2 Vyšetřovací metody 

4.2.1 Anamnéza 

„Anamnéza (z řeckého anamnesis – vzpomínání) je soubor údajů o zdravotním stavu 

nemocného od jeho narození do okamžiku odběru anamnézy.“ [25, str. 21] 
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Anamnestické údaje tvoří důležitou část klinického vyšetření, na jejichž 

podkladě jsou tvořeny pracovní hypotézy pro následný léčebný postup. Lze je 

získat formou přímou, tedy od pacienta nebo formou nepřímou prostřednictvím 

třetí osoby, která je pacientovi blízká, popřípadě ho doprovází – rodina, 

ošetřovatel, asistent. Nepřímou formu volíme především u dětských pacientů 

nebo psychických onemocnění. Provedení anamnézy bývá zejména v rámci 

prvního sezení, avšak postupně ji můžeme doplňovat i o nová fakta vzhledem 

k dalším vyšetřením a v závislosti na otevřenosti a důvěře pacienta vůči 

terapeutovi. Kompletní anamnéza zahrnuje několik dílčích složek: nynější 

onemocnění (NO), osobní anamnézu (AO), rodinnou anamnézu (RA), sociální 

anamnézu (SA), pracovní anamnézu (PA), farmakologickou anamnézu (FA), 

alergologickou anamnézu (AA), abúzus a případně gynekologickou (GA), 

proktologickou nebo urologickou anamnézu [25, 26]. 

4.2.2 Vyšetření aspekcí 

Vyšetření aspekcí neboli pohledem začíná již vkročením pacienta do ordinace, 

neboť už v tuto chvíli si můžeme všímat spontánního pohybového projevu 

a celkového působení pacienta. Sledujeme držení těla, které odráží jak fyzický, 

tak duševní stav, poté chůzi nebo přirozené kompenzační mechanizmy [14]. 

Vyšetření může být statické (v klidu) nebo dynamické (v pohybu). Pohledem 

zkoumáme ze tří stran – zepředu, zezadu, zboku, vždy systematicky v jednom 

směru – kraniálním či kaudálním. Hodnotíme tělesnou konstituci, osové 

postavení, symetrii, tvar a reliéf jednotlivých struktur [14, 26]. 

4.2.3 Vyšetření palpací 

Palpační vyšetření neboli vyšetření pohmatem je velice subjektivní posouzení 

projevů kůže a hlubších struktur. Primárně vnímáme drsnost / hladkost, tvrdost, 

pružnost, tuhost, poddajnost, teplotu, zbarvení a vlhkost, konkrétněji poté výši 
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svalového tonu, bolestivá místa, spoušťové body (TrPs) a fenomén bariéry 

(fyziologické / patologické) [14]. 

Základním principem palpace je využití menšího tlaku pro lepší vjem s tím, 

že hloubka vyšetřovaných struktur je dána sklonem palpující ruky. V rámci 

pohmatu poté můžeme rozlišovat i různé techniky jako protažení kůže, protažení 

měkkých tkání v řase, působení pouhým tlakem, posouvání fascií, vyšetření 

aktivních jizev, svalových spoušťových bodů či kloubní pohyblivosti [14, 26]. 

4.2.4 Antropometrie 

V rámci antropometrie je zahrnuto měření výšky, váhy, délkových 

a obvodových rozměrů kostry dle daných antropometrických bodů těla. 

Na podkladě naměřených hodnot poté lze určit například somatotyp jedince, 

BMI (body mass index) nebo pružnost (expanzi) hrudníku. K měření se využívá 

zejména krejčovský metr a nášlapné váhy, dále pak antropometrická stěna, 

pelvimetr, olovnice, spirometr, dynamometr, kaliper, pravoúhlý trojúhelník [27]. 

4.2.5 Goniometrie 

Goniometrickým vyšetřením získáváme ve stupních informace o postavení 

v kloubu nebo rozsah pohybu kloubu, což je možno v rámci jak pasivního, tak 

aktivního pohybu. Ve světě se testuje různými metodami – sférometricou, 

perimetrickou, kinematickou, fotografickou, obkreslovací či SFTR metodou,  

u nás pak nejběžněji metodou planimetrickou neboli plošnou, kdy je rozsah 

měřen kolem jedné osy v jedné rovině [27]. 

Měření se provádí za specifikovaných podmínek v přesně určených polohách. 

Postavení kloubů v těchto základních pozicích značíme jako 0 stupňů, od kterých 

dále počítáme dosažené úhly. Ty zaznamenáváme s přesností na 5 stupňů. 

Pomůckou pro měření je úhloměr (goniometr) různých typů a materiálů [27]. 
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Vyšetření dynamiky páteře 

Specifickou podkategorii goniometrie tvoří zkoušky, které nám již neukazují 

rozsah pohybu jednoho kloubu, ale zjišťují pohyblivost celé páteře nebo 

jednotlivého úseků. Jedná se o dynamické vyšetření provázané tedy aktivním 

pohybem nikoliv pasivním. Různé vzdálenosti a rozvoj segmentů, ať už celku 

nebo úseků páteře, se měří od jasně určených tělesných bodů za pomoci 

především krejčovského metru. Naměřené hodnoty poté vyhodnocujeme dle 

definovaných fyziologických vzdáleností rozvoje páteře. Obvykle testovaná 

vzdálenost bývá: Schoberova, Stiborova, Čepojova, Ottova reklinační / inklinační, 

Thomayerova, Forestierova fleche a úklony (lateroflexe) [27]. 

4.2.6 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Pro hodnocení síly svalu a svalových skupin využíváme zejména funkční 

svalový test dle profesora Vladimíra Jandy. Jde o pomocnou analytickou 

vyšetřovací metodu. Pro hodnocení definujeme 6 stupňů svalové síly, kdy dělící 

faktor je zejména mezi 2 a 3 stupněm rozlišovaný skutečností, zda je pacient 

schopný překonat odpor gravitace, tedy tíhu testované části těla. Maximum tvoří 

5 stupeň, který odpovídá velmi dobré funkci svalu (100%), zatímco pokud  

při pokusu o pohyb nezaznamenáváme nejmenší známky stahu svalu hovoříme 

o stupni 0 [28]. 

Provedení má své zásady. Terapeut by měl dodržet klást stále stejný odpor 

kolmo na směr pohybu, nevyvíjet ho však přes dva klouby, pevně fixovat bez 

stlačení šlachy nebo bříška svalu. Pacient pohyb vede v plném možném rozsahu 

plynule a pomalu, bez švihu. Samotné testovaní probíhá v přesně definovaných 

pozicích pro každý sval i stupeň síly odlišně. Vzhledem k manuálnímu kladení 

odporu, a tedy vysoké subjektivizaci testu, je vhodné testování vždy stejným 

terapeutem [28]. 
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Funkční svalový test lze provádět i pro svaly obličeje s odlišností, že není 

kladen odpor. Stupně se porovnávají dle symetrie proti zdravé straně [28]. 

4.2.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Nedovolí-li sval dosáhnout plného kloubního rozsahu při pasivním pohybu 

nebo jeli sval v klidu kratší, bavíme se o jeho zkrácení či zkrácení celé svalové 

skupiny. Tendenci k tomuto zkrácení mají obzvlášť svaly posturální neboli ty, 

které udržují vzpřímení těla [28]. 

Při testování se opět dodržují daná pravidla, podobná jako u svalového testu 

dle Jandy. Hodnotí se chybějící stupně od maximálního možného rozsahu  

a souhyb těla. Dle Jandy vyhodnocujeme: 0 – nezkrácený sval, 1 - malé zkrácení, 

2 – velké zkrácení [28].  

4.2.8 Neurologické vyšetření 

Obecně neurologickým vyšetřením zjišťujeme stav vědomí, psychomotorické 

tempo pacienta, výbavnost myotatických reflexů, přítomnost iritačních  

či zánikových jevů, stav periferních a hlavových nervů. Dále také zahrnuje 

vyšetření povrchového (exterocepce) a hloubkového (propriocepce) čití, 

svalového tonu, mozečkových funkcí a koordinace, bolesti, kořenové 

symptomatiky či vyšetření stoje a chůze vzhledem k neurologickým projevům. 

V klinické praxi však vyšetření zaměřujeme jen na některé zkoušky a její části 

například pro daný tělesný segment vzhledem ke klinickému obrazu a diagnóze, 

jako tomu je ve speciální části mé bakalářské práce [14, 29]. 

Vyšetření reflexů 

Myotatické, neboli napínací reflexy testujeme v určené poloze rychlým 

úderem neurologického kladívka na šlachu svalu nebo periost poblíž svalových 
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úponů, přičemž sledujme záškub a jeho projev ve směru stahu daného svalu. 

Výbavnost porovnáváme vždy stranově. Zkoušku hodnotíme číselně 

s numerickými znaménky: areflexie – bez známky záškubu (0),  

hyporeflexie – snížení reflexů, normoreflexie – normální projev reflexů (+1), 

hyperreflexie – zvýšení reflexů (+2). U hyperreflexie odpovědí může být i klonus 

a pseudoklonus (+3) neboli v obou případech rytmické kontrakce antagonistů 

lišící se jejich amplitudou a vymizením. Pokud je při testování projevem areflexie 

či snížená výbavnost, tak opakujeme testování s využitím tzv. zesilovacího 

manévru (+/-) pro zvýšení gama-aktivity izometrickou kontrakcí jako je 

Jendrassikův manévr. Celkové hodnocení nám posléze pomáhá určit další 

postup, například zda dále zvolit vyšetření iritačních nebo zánikových jevů [29]. 

Napínací reflexy na HKK: bicipitový (C5), styloradiální a pronační (C5, C6), 

tricipitový (C7). Napínací reflexy na DKK: patelární (L2-L4), Achillovy šlachy  

a medioplantární (L5-S2), popřípadě méně využívaný adduktorový [29]. 

Dále se testují i exteroceptivní břišní fyziologické reflexy facilitací jemným 

škrábnutím na kůži v úrovni břicha. Sledujeme stah břišního svalstva dle úrovně 

v epigastriu (Th7-8), mezogastriu (Th9-10) a hypogastriu (Th11-12) [29]. 

Vyšetření iritačních jevů 

Iritační (spastické) jevy jsou patologickými reflexy. Testujeme je v situacích, 

kdy byla zjištěna hyperreflexie a zvýšený svalový tonus za účelem posouzení, 

zda-li se jedná o spasticitu podmíněnou centrální lézí, tj. postižením prvního 

motoneuronu. Jevy vyvoláváme opět v přesně definovaných pozicích 

neurologický kladívkem, tlakem prstů terapeuta nebo ostrým předmětem. Dle 

směru výbavnosti reakce lze tyto jevy dělit na extenční a flekční [29]. 
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Iritační jevy na horní končetině: Justerův, Trommerův, Marinesco – Radovici 

(dlaňovo-bradový), Hoffmanův. Iritační jevy na dolní končetině – extenční: 

Babinckého příznak (palce, vějíře, Sicardův), zkouška Oppenheima, Chaddocka, 

Rochea, Gordona, Schaffera a Strumpelluv fenomén; flekční – zkouška 

Rossollimo, Žukovskij – Kornilov, Mendel – Bechtěrev [29]. 

Vyšetření čití 

U povrchového (exteroceptivního) čití hodnotíme různé kvality za použití 

různých předmětů. Hodnocení provádíme zásadně oboustranně. Určujeme nejen 

zda pacient cítí, ale i lokalizaci, distribuci, kvalitu a intenzitu vjemu. Vyšetřujeme 

taktilní čití, dotyk filamentu, dvoubodovou diskriminaci, grafestézii a termické 

čití. Na těchto podkladech rozlišujeme základně normostézii, hypestézii, 

anestézii a hyperstézii, objektivně poté ještě dyzestézii, polyestézii, synestézii, 

aloestézii. U hlubokého (proprioceptivního) čití pozorujeme prvky statestézie, 

kinestézie, palestézie a stereognózie [29]. 

Vyšetření a hodnocení bolesti 

Obecně zároveň s poruchou čití posuzujeme i výskyt parestezií, neuralgií, 

kauzalgií či radikulární bolesti. Posouzení bolesti je taktéž výhradně subjektivní 

a částečně tvoří součást anamnézy [30].  

Při vyšetření je třeba zvolit správné otázky pro získání co největšího povědomí 

o bolesti, kterou pacient prožívá. Vhodnou variantu představuje postupu  

dle zkratky PQRST – P (provokes) – vyvolávající faktor; Q (quality) – kvalita 

bolesti, tedy její charakter a co ovlivňuje; R (radiates) – lokalizace;  

S (severity) – její síla/intenzita; T (time) – trvání bolesti. Hodnocení může být 

provedeno verbálně i neverbálně, nejlépe v kombinaci, kdy využíváme různé 

škály, například vizuálně analogovou škálu (VAS) v podobě horizontální  
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či vertikální úsečky, dále numerické škály nebo obrázkové škály výrazů obličeje. 

V klinické praxi se často setkáváme s variantou mapy bolesti. Zde na obrázku 

lidského těla pacient zakresluje lokalizaci bolesti [14, 30]. 

4.2.9 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Vyšetření jsou obdobná jako svalový test dle Jandy s rozdílem hodnocení míry 

aktivace a koordinace všech svalů, i těch vzdálených, účastnících se na pohybu. 

Vyhodnocujeme patologii pohybového stereotypu, jak moc je fixován a zda je 

pacient schopen stereotyp sám zkorigovat. Používáme 6 standardizovaných 

základních testů: extenze v kyčelním kloubu (zanožení vleže na břiše), abdukce 

v kyčelním kloubu (unožení vleže na boku), flexe trupu (z lehu do sedu), flexe 

hlavy vleže na zádech, abdukce v rameni (upažení vsedě), klik – vzpor. 

Testovaný pohyb pacient provádí pomalu bez korekce nebo dotyku terapeuta 

[27]. 

4.2.10 Vyšetření posturální stabilizace  

I tady vyšetřujeme sval na podkladě míry aktivace a jeho koordinace 

v konkrétní posturální situaci, avšak základem je vyhodnocení svalové souhry 

pro zhodnocení stabilizace těla (páteře, pánve a trupu) jako výchozí opory  

pro pohyb končetin. Sledujeme především extenzory páteře, hluboké flexory 

krku, bránici, břišní stěnu a svaly pánevního dna, u kterých hodnotíme postavení 

kloubu při stabilizaci, míru zapojení hlubokých a povrchových svalů a jejich 

timing (posloupnost) zapojení. V různých modifikacích dle potřeby provádíme 

test: extenční, flexe trupu, flexe / extenze v kyčli, nitrobřišního tlaku, brániční, 

polohy na čtyřech, hlubokého dřepu a v neposlední řadě vyšetření dechového 

stereotypu [14]. 



43 

 

4.2.11 Barthel index 

Barthel index hodnotí zvládání základních denních činností (ADL) a posuzuje 

tak soběstačnost pacienta. Index obsahuje kategorii příjmu potravy, osobní péče, 

osobní hygieny, inkontinence, schopnosti pohybu (přemisťování, mobilita). Zisk 

100 bodů testu značí plnou soběstačnost [14]. 

4.2.12 Funkční testy radiální epikondylitidy 

Cozenův test cílíme na vyšetření přetížení m. extenzor carpi radialis brevis  

et longus. Provedení: pacient v sedě, loket volně flektovaný v úhlu 90 stupňů, 

v supinačním postavení, ruka v pěst. Terapeut přidržuje loket pro jeho stabilizaci 

a zároveň palpuje laterální epikondyl humeru. Pacient jde pohyb směrem  

do pronace, dorzální flexe a radiální dukce ruky proti odporu terapeuta. Bolest 

v místě úponu extenzorů značí pozitivitu testu [14]. 

Test židle vyšetřujeme zdvihem židle nadhmatem, tedy při postavení 

ramenního kloubu ve flexi, loketního kloubu v plné extenzi a pronaci předloktí. 

Pozitivitu svědčí projev bolesti na radiální části loketního kloubu během zdvihu 

[20]. 

Odporové testy na extenzory prstů naznačují radiální epikondylitidu opět 

v případě bolesti úponů extenzorů na plošce humeru. Důraz se klade především 

na tzv. Stres test III. prstu ruky s provedením v extenzi loktu a pronačním 

postavení, kdy se pacient snaží extendovat daný prst proti odporu terapeuta [14]. 

4.3 Terapeutické postupy 

4.3.1 Techniky měkkých tkání (TMT) 

Cílem technik měkkých tkání je dosáhnout jejich fyziologické odezvy, která 

má anatomicky i funkčně úzký vztah k pohybové soustavě. Pokud u měkkých 
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tkání dojde k narušení posunlivosti, elasticity a schopnosti těmto pohybů 

zároveň klást odpor narážíme na patologickou bariéru. Ta vzniká převážně 

sekundárně neboli reflexně ve vztahu k primárnímu problému, a právě toho 

bývá při terapii zpětnovazebně využito [14, 31]. 

Provedení spočívá ve zjištění patologické bariéry (předpětí) a vyčkání  

na fenomén uvolnění (release fenomén) za stálého tlaku. Někdy ale využíváme  

i podkladu facilitace tkání pro zvýšení aferentace s následným uvolněním. 

Využívá se protažení kůže, pojivové řasy, posouvání fascií proti kosti, pouhý tlak 

(pressura), svalová relaxace, exteroceptivní stimulace, klasická a reflexní masáž 

[31]. 

4.3.2 Postizometrická svalová relaxace (PIR) 

Zkratkou tzv. PIR technika, bývá v praxi často aplikována při hypertonu, 

svalových spazmech a spoušťových bodech ve svalech (TrPs). Princip spočívá 

v inhibici a facilitaci jednotlivých svalových vláken nebo fascií izometrickou 

kontrakcí, popřípadě pomocí pohledu [31]. 

Provedení: 

1) Dojdeme do pozice předpětí – sval ve své maximální délce, bez pocitu 

protažení; 

2) v této pozici pacient nadechuje a vyvíjí (izometricky) odpor minimální 

silou; 

3) odpor držíme cca 10 vteřin; 

4) poté pacient vydechuje a uvolní. Terapeut sleduje samovolné protažení 

dekontrakcí až do nové pozice předpětí svalu. 
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Doba relaxace závisí na době samovolného prodlužování svalu. To může trvat 

pár, ale i několik více vteřin. Celé provedení 3-5krát opakujeme, vždy z nově 

získané pozice předpětí [31]. 

Techniku po edukaci pacienta často využíváme i jako autoterapii, kde dochází 

k prolínání s antigravitační metodou (AGR) L. Zbojana, která během fáze 

facilitace, tak relaxace využívá působení gravitace [31]. 

4.3.3 Mobilizace 

Mobilizaci provádíme u kořenových i periferních kloubů a kloubních spojení 

páteře při nálezu jejich funkční blokády. Po dosažení předpětí, jako u TMT, 

mobilizujeme nenásilným dopružením ve směru blokády. To opakujeme 

nejméně 10-15krát, abychom se pokusili obnovit plný rozsah volní hybnosti 

v kloubu [32].  

Dalšími možnými technikami jsou nárazové manipulace a trakce. Manipulace 

se provádí bez pružení. Její provedení bariéru přechodně odstraní za vyvolání 

dočasné hypermobility segmentu. Trakce v ose kloubu, eventuálně v segmentu 

páteře, využíváme samostatně nebo jako jeden z prvních kroků při samotné 

mobilizaci pro oddálení kloubních ploch [14, 32].  

4.3.4 Pasivní pohyby 

Vykonání pohybu v kloubu terapeutem či mechanickým přístrojem  

bez vlastní aktivity pacienta se nazývá pasivní pohyb. Cílem jejich využití je 

hlavně udržení a případné zvětšení kloubního rozsahu. Zároveň pasivní pohyb 

provádíme jako prevenci proti svalovým kontrakturám u pacientů, kteří mají 

daný pohyb výrazně omezený nebo ho nejsou schopni provést. Současně dochází 

i k protažení zkrácených a stimulaci oslabených svalů. Provedení několikrát 

plynule opakujeme v ose pohybu s přesným úchopem a fixací [33]. 
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4.3.5 Aktivní cvičení 

Za aktivní pohyb označujeme ten, který je pacient schopen provést sám, 

vědomě převážně vlastní silou. Aktivní cvičení naskytuje mnoho variací, avšak 

obecný cíl zůstává stejný – zisk kondice a zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly 

na podkladě protažení zkrácených svalů, posílení oslabených svalů, a tím 

vyrovnání svalových dysbalancí [14, 33]. 

Protahujeme pomalu a plynule ve stabilní poloze pouze do pocitu tahu nikoliv 

bolesti. V pozici protažení setrváme asi 10-15 vteřin, poté se vrátíme do výchozí 

pozice. Celé protažení opakujeme nejméně 2-3krát [14, 33]. 

Posílení naskytuje variabilitu v typu využité kontrakce svalu (izometrické, 

koncentrické, excentrické) či samotném typu cvičení. To může být aktivně 

s dopomocí (v závěsu, ve vodě), proti odporu nebo na výdrž pro zisk kondice.  

U posilování fyzioterapeut vede pacienta ohlídáním kvalitního provedení, 

počtem opakování a počtem sérii. Posilování i protahování lze vést analyticky  

i komplexně za využití různých pomůcek např. therabandu, overballu nebo 

závěsného systému TRX [14, 33].  

Obě tyto složky aktivního cvičení nás však nevedou jen ke zvýšení relaxace  

a svalové síly. Finálně napomáhají ke zlepšení mezisvalové koordinace, úpravě 

svalových dysbalancí nebo špatných pohybových stereotypů [14, 33]. 

4.3.6 Respirační fyzioterapie (RFT) 

Metodika respirační fyzioterapie spočívá v několika částech – korekční FZT 

(fyzioterapie) posturálního systému, korekční reedukace motorických vzorů 

dýchání, relaxační průprava, techniky hygieny dýchacích cest (tzv. airway 

clearance techniques), dechový trénink, dechová gymnastika [14]. 
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V mé práci využívám především ovlivnění respiračně posturální funkce těla  

a dechovou gymnastiku. Korekční FZT posturálního systému zaměřujeme  

na kinetickou osu dýchání: pánev – páteř – hlava; s důrazem na funkci bránice. 

V případě dechové gymnastiky se snažíme edukovat k optimální dechové 

ekonomice. V první fázi RFT přistupujeme v obou případech zejména k formě 

statické, jenž představuje například klidové prohloubené dýchání nebo vědomě 

prohloubené dýchání (tzv. lokalizované), následně přecházíme k dynamickému 

nácviku, kdy cílíme na správný stereotyp dýchání při pohybu, a tedy i posturální 

postavení [14, 33]. 

4.3.7 Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) 

Metoda prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph. D. dále jen DNS svým principem 

pracuje na posturálně lokomoční funkci svalu. Tato úloha je řešena z pohledu 

jeho zapojení do biomechanických řetězců odvozených z řídících procesů CNS 

(centrální nervové soustavy). Vychází z vývojové kineziologie i vývoje CNS, 

proto samotné cvičení probíhá ve vývojových řadách dle globálních vzorů 

posturální ontogeneze [14]. 

Cílíme proti segmentální, a tím i celkové posturální instabilitě. Na prvním 

místě zahajujeme nápravu hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP), tedy 

trupovou stabilizaci. V terapii postupujeme od jednodušších poloh k vývojově 

obtížnějším. Cíleným výsledkem by poté mělo být volní zapojení posturální 

funkce svalu při každém pohybu těla [14]. 

V průběhu terapií byly využity pozice 3. měsíce na břiše a prvky DNS  

pro nastavení exspiračního postavení hrudníku [14]. 
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4.3.8 Akrální koaktivační terapie (ACT) 

ACT staví na základních tezích a zkušenostech terapeutky Roswithy 

Brunkow. Rozvinutí samotné metody je prací PhDr. Ingrid Palaščákové 

Špringrové, Ph. D., která představuje využití systému opor svalových řetězců  

pro napřímení páteře a stabilizaci končetin a trupu se zafixováním správných 

pohybových vzorů [34].  

Při cvičení se opět využívá pozic vývojové kineziologie od jednodušších 

k obtížnějším, tedy od vzorů v uzavřeném kinematickém řetězci (UKŘ) po ty 

v otevřeném (OKŘ). V ACT řetězce začínají i končí oporou o akra končetin buď 

reálně nebo virtuálně. Důležitost spočívá i ve správném postavení aker, rukou  

a pat, dle klinických možností jedince. Tak dochází ke svalové koaktivaci  

a napřímení, mnohočetným opakováním poté k fixaci motorického vzoru [34]. 

ACT má široké možnosti využití, a právě díky možné opoře v představě  

i u klinicky těžších neurologických pacientů. V těchto případech je cílem snížení 

spasticity svalovou koaktivací či aktivace motoriky s následnou posturální funkcí 

svalu. V průběhu naší terapie tak bylo možno aplikovat ACT metodu  

v jednodušších polohách vleže na břiše i zádech, sedu na židli, invalidním 

vozíku, či zemi s modifikací postavení DKK nebo jejich podložení do dorsální 

flexe [34]. 
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5 SPECIÁLNÍ ČÁST 

5.1 Anamnéza 

Anamnéza byla odebrána 12. listopadu 2020 přímou formou od pacienta  

jako součást vstupního vyšetření. 

Pacient: T.S. 

Pohlaví: muž 

Rok narození: 1970 (50 let) 

Výška: 191 cm 

Váha: 100 kg 

Lateralita: pravák

Hlavní diagnóza: G821 Spastická paraplegie 

Vedlejší diagnóza: G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech NS, M5416 

Radikulopatie, Q282 Arteriovenózní malformace (mozkových) cév 

Nynější onemocnění: trvalý pooperační stav spastické paraparézy DK 

s hranicí čití Th6 distálně, sfinkterové poruchy. Nyní subjektivně představují 

největší obtíž tuhé bolesti zad Lp, rozvoj a zvýšení neuropatických bolestí, 

dystestezií DKK a na ně vázaných potíží se spánkem. Přidaly se navíc bolesti Thp 

a Cp. 

Epikrýza NO: od 6/2012 zaznamenána retence moči, slabost a tuhnutí DKK 

s MR nálezem hernie disku L5/S1 mediálně a paramediálně bilaterálně. 7. 2. 2013 

provedena MR, kdy závěrem byl nález rozsáhlého durálního zkratu v úrovni 

Th5-Th11/12 s edémem míchy. 12. 2. 2013 došlo k endovaskulární léčbě zkratu 

z úrovně Th6 akrylátovým lepidlem. Obraz MR po deseti dnech od embolizace 

ukázal regresi plnění cév s částečnou regresí edému míchy. Pacient byl  

po embolizaci postupně schopný špatně stabilní chůze o 2FH. Byla přítomna 

slabost DKK, výrazněji vlevo, s kořenově extenční a akrálně plantární spasticitou 

s projevem klonu a spazmů. Bolesti pacient negoval, povrchové čití a kinestézie 

byly v normě. Sfinkterové obtíže pozorovány subjektivně zlepšené, 

ale s přetrvávající retencí moči a nutností tlačení při močení. 13. 6. 2013 ukázalo 
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vyšetření DSA (Digitální subtrakční angiografie) opětovné plnění durálního AV 

zkratu s nemožností opakování endovaskularizace vzhledem k odstupu 

radikulomedulární tepny ve výši Th5. 11. 7. 2013 pacient podstoupil otevřenou 

operaci, resekci durálního AV zkratu. Postoperačně došlo ke zhoršení klinického 

obrazu s úplnou nehybností DKK. S odstupem přetrvával stav spastické 

paraparézy DKK s jejich zhoršenou hybností a citlivosti. Udávána byla difuzní 

porucha čití distálně od Th6 a areflexie břišní stěny. Motoricky byla levá noha 

horší, zatímco citlivost lepší než na pravé noze. Chronicky se objevila zácpa 

s přetrvávajícími obtížemi mikce bez nutnosti cévkování. Bolesti pacient udával 

mírné, avšak s častým výskytem limitujících spazmů DKK. Obtížně zvládal chůzi 

o 2FH na kratší úsek (max. 20m), jinak využíval invalidní vozík, na tom  

ale vydržel vkuse v sedě maximálně po dobu 2h. 

Pacient poté intenzivně rehabilitoval. Po roce obraz MR zaznamenal stále 

změny míchy v úseku Th5-Th7. V letech 2014–2015 pacient docházel  

na intramuskulární aplikaci Botulotoxinu do m. rectus femoris, m. soleus,  

m. adductor magnus a některých flexorů nohy vždy pouze s dočasným účinkem. 

V roce 2015 vzhledem k přetrvávajícím bolestem pro VAS Lp a obrazu hernie 

L5/S1 se pacient zúčastnil klinické studie, kdy třikrát absolvoval miniinvazivní 

ošetření kořenů L5 bilaterálně kyslíko-ozonovou terapií. Nicméně  

i přes intenzivní RHB a výše zmíněné aplikace byl klinický obraz téměř neměnný 

s progredujícími neuropatickými bolestmi a spazmy, což vedlo k implantaci 

baclofenové pumpy pro intrathekální podávání. Operační výkon byl  

bez komplikací s efektem snížení spasticity DKK na stupeň I., avšak s výrazným 

rozvojem neuropatických bolestí, kauzalgie, allodynie a algoparestezie obzvlášť 

v oblasti lýtek a dorza nohy, proto nasazeny opioidy. V roce 2018 za cílem snížení 

nadužívání opioidů bylo přistoupeno k aplikaci kaudálních bloků, kdy došlo 

k pozitivní změně charakteru, frekvencí a intenzity bolestí jak DKK tak Lp, avšak 

pouze parciálně a dočasně. Postupně v průběhu následujících dvou let docházelo 
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k opětovné progresi bolestivých projevů, které značně omezují denní život. 

Pacient se pohybuje pouze na vozíku bez využití 2FH. Za výrazně limitující 

pacient popisuje i poruchy spánku vázané na bolesti, kdy je potíž usnout nebo 

spí pouze 2-3h vkuse. Stále tedy nadužívá opioidní léky. Podstoupil test 

intrathekálního podání Morfinu, neboť s lékařem a pojišťovnou konzultuje 

možnost nové pumpy, která umožní podávání Baklofenu i Hydromorfonu 

dohromady. 

Osobní anamnéza: 

- arteriální hypertenze; 

- st. p. embolizaci a resekci (2013/2014) durální SAVM – s projevem 

spastické paraparézy DKK, sfinkterovou dysfunkcí a břišní areflexií, 

poruchou čití míšního typu od Th6 distálně; 

- víceetážové diskopathie L páteře, herniace L5/S1 mediálně  

a paramediálně bilat., více vlevo, v kontaktu s kořeny; 

- radiální epicondylitida (2020/2021); 

- akutní apendicitida (2014); 

- luxace L lokte po pádu (1990); 

- běžné dětské nemoci a spála; 

- OPERACE: repozice L lokte v CA (2014); opakované pokusy  

o embolizace SAVM (2/2013 a 6/2013); otevřená OP pro resekci SAVM 

(7/2013); apendectomie v CA (2014); 3krát kysliko-ozonová terapie 

kořenů L5 (2015); implantace Baclofenové pumpy v CA (2016); 4krát 

aplikace kaudálních bloků (2018). 

Farmakologická anamnéza:  

- Baklofenová pumpa (Synchromed II, objem 20ml, koncentrace  

na 2000ug/ml), dávka: 400 ug/den simple continuus 

Pozn.: doplnění rezervoáru po 2 měsících, životnost pumpy do 4/2021; 

- Targin, celkově 80mg denně po 20ug tbl.; 
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- Oxycontin do dávky 10mg denně dle potřeby; 

- Betmiga 50mg obden; 

- Neurontin 1800mg; 

- náplasti Fentanyl 100ug/h na 3 dny (rotuje s Oxydokonem 5mg tbl.); 

- kanaboidy (CBD>THC); 

- léky na spaní zhruba 3-4x týdně. 

Urologická anamnéza: neurogenní močový měchýř – přetrvávající retence 

moči a nutnost výrazné aktivace břišního lisu a tlačení při mikci; občasná 

autokatetrizace. 

Rodinná anamnéza: neurologicky nevýznamná 

Sociální/Pracovní anamnéza: Bydlí s rodinou ve zrekonstruovaném 

patrovém domě s přizpůsobeným přízemím dle svých potřeb. Pacient má 

upravený automobil na ruční řízení, navíc s úpravou dveří pro možnost 

samostatného nástupu, výstupu a manipulace s vozíkem. Pobírá invalidní 

důchod III. stupně, zároveň podniká v pohostinství. 

Sportovní anamnéza: tenis na invalidním vozíku – profesionálně, 4-6x týdně 

Alergologická anamnéza: neguje 

Abúzus: občas marihuana – pozitivní efekt na bolesti, káva 3x denně; dříve 

kuřák, poté 10 let nekuřák, nyní iqos – krabička denně 

Rehabilitace v průběhu let: V pooperační fázi pacient intenzivně 

rehabilitoval ve FN Hradec Králové a VRÚ Slapy nad Vltavou. Později 

ambulantně v FN Hradec Králové, na rehabilitační klinice Malvazinky, 

REHAFIT a CAFY P.T. s.r.o.. Od poloviny roku 2017 bez pravidelné RHB, pouze 

občasně v domácím prostředí. 
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5.2 Vstupní vyšetření 

Vstupní vyšetření bylo provedeno 12. listopadu 2020 v domácím prostředí 

pacienta. Obsahem jsou části kineziologického rozboru vybrané s ohledem na 

diagnózu probanda. 

5.2.1 Statické vyšetření aspekcí 

Vzhledem k možnostem probanda jsme provedli vyšetření stoje s oporou  

o HKK o madlo, kdy měl pacient možnost se ihned posadit dle svých sil a výdrže 

ve stoji. Horní polovina těla byla poté hodnocena v sedě na stoličce pro možnost 

hodnocení ze všech stran. Hodnocen byl i stereotyp sedu na vozíku. 

▪ Ve stoji – zezadu 

- Báze přiměřená; 

- otok lýtek až planty; 

- výrazná flexe prstů nohy bilat.; 

- ochablá klenba bilat.; 

- varozita hlezna bilat.; 

- Achillovy šlachy ostré, sym.; 

- popliteální ryhy sym.; 

- valgozita kolen; 

- atrofie stehen a gluteálního sv. sym.; 

- subgluteální rýhy sym.; 

- levá spina iliaca post. superior výš. 

▪ Ve stoji – zboku 

- Celkově viditelný posun těžiště dopředu a váha na HKK; 

- ochablá klenba bilat.; 

- rekurvace kolen bilat. (při přenesení váhy na DKK, “zamknutí kolen“ 

ve spastickém extenčním držení DKK); 

- flekční postavení v kyčli; 
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- anteverze pánve; 

- mírná hyperlordóza Lp. 

▪ Ve stoji – zepředu 

- Patelly mírně kraniálně; 

- valgozita kolen; 

- mírná vnitřní rotace kyčlí. 

▪ V sedě – zezadu 

- Ochablé paravertebrální svalstvo; 

- ochablé mezilopatkové svalstvo a dolní fixátory lopatky – scapula alata 

bilat.; 

- tažení ramen kraniálně se zvýšenou aktivitou m. trapezius; 

- pravé rameno výš. 

▪ V sedě – zboku 

- Anteverze pánve s hyperlordózou Lp; 

- kyfotické postavení Thp; 

- protrakce ramen s vnitřní rotací; 

- předsun hlavy. 

▪ V sedě – zepředu 

- Atrofie celé břišní stěny; 

- ochablé prsní svalstvo; 

- pravá clavicula více kraniálně, “vertikálně“. 

▪ Stereotyp sedu na vozíku 

Dle mého pozorování za denního režimu a popisu probanda bývá 

postavení DKK buď v poloze, kdy se kolena a vnitřní hrany stehen těsně 

dotýkají, stejně tak hlezna a hrany plosek nohou nebo jsou kyčle volně 

puštěné do zevní rotace a nadkolenní část stehen se dotýká o konstrukci 

vozíku, kdy vnitřní hrany plosek nohou jsou opět u sebe. Sed mívá 

proband v podsazení pánve s celkovou kyfotizací páteře a protrakcí 

ramen. Často se opírá lokty a proximální částí předloktí o stehna.  
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Subj. pozn.: Ve vozíku “zapadlý“, chybí napřímení, při odrážení jde  

do minimální extenze paží. 

▪ Stereotyp stoje 

Stoj pacient zvládá pouze za velké opory na HKK. Váhu na dolní 

končetiny v extenčním spastickém postavení přenese pouze lehce. Limituje 

ho třes DKK, který nastupuju v závislosti na celkové únavě v rozmezí  

15-45 s. 

5.2.2 Vyšetření palpací 

DKK byly oteklé od bérců po akra, kdy kůže byla na pohled velmi bledá  

s pigmentovými skvrnami a řídkým ochlupením, palpačně velmi drsná a chladná 

s dominancí distálně. Při palpaci docházelo k paresteziím a projevům allodynie, 

které jsou popsané při vyšetření čití. Na DKK se nacházely výrazně hypertonické 

obě Achillovy šlachy, m. triceps surae, m. quadriceps femoris (zejména m. rectus 

femoris) a adduktory stehen, kde byly přítomny spoušťové body (TrPs). 

Paravertebrální svalstvo společně s mezilopatkovým bylo hypotonické. 

Posunlivost fascií omezena kaudálním směrem. Kiblerova řasa hůře posunlivá 

až bolestivá v oblasti Lp a podél mediálních okrajů lopatky. Od úrovně Th7 jizva 

zhruba 17 cm dlouhá – zhojená, vrstvy posunlivé, barva bílá. Druhá jizva 

v bederní oblasti vlevo cca 5 cm dlouhá, taktéž zhojená. Ventrálně vlevo jizva  

na břiše cca 12 cm dlouhá, zhojená. Hypertonus byl zaznamenán u m. trapezius 

a mm. levatores scapulae s palpovatelnými TrPs. 

Palpační vyšetření tzv. joint play (kloubní hybnosti) ukázalo četné funkční 

blokády drobných kloubů nohy bilaterálně, dále pak pravého ramenního kloubu 

kaudálně a dorzálně, mediálního pravého klíčku kraniálně s palpační 

bolestivostí. Při vyvinutí tlaku palpačně bolestivé SI skloubení bilaterálně. 
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5.2.3 Antropometrie 

Pro účely naší terapie došlo k měření pouze obvodových rozměrů dolních 

končetin pro možnost porovnání otoku, viz. tabulka 2. 

Tabulka 2 - Vstupní vyšetření – obvody dolních končetin [zdroj vlastní] 

OBVODY DOLNÍ KONČETINY 

sin. (cm) Měřená část dx. (cm) 

44  Stehno (15 cm nad patellou) 42 

37 Koleno 35 

34 Přes tuberositas tibiae 34 

42 Lýtko (v nejsilnějším místě) 41 

30 Kotník (přes malleoly) 28 

38 Přes nárt a patu 37 

27 Přes hlavice metatarsů 25,5 

 

5.2.4 Goniometrie 

Měření rozsahu pohybu kloubu dolních končetin bylo vyšetřeno jako aktivně 

tak pasivně za dopomoci 3. osoby. Aktivní vyšetření mi zde posloužilo  

i pro subjektivní zhodnocení svalové síly nohou. Vzhledem k bolest Thp a Cp 

jsem testovala i rozsahy ramenních kloubů a využila dynamických vyšetření 

páteře. 

Aktivní pohyb je u pacienta výrazně limitován svalovou silou a spasticitou. 

Nikdy nebyl proveden v plném rozsahu, proto jsem se rozhodla nezapisovat 

stupně, ale pouze orientační klinický obraz. Nataženou dolní končetinu zvedne 

pacient 10-15cm od podložky bil., při sunutí paty po podložce dosáhne 90 stupňů 

v KOK bil., při extenzi minimálně odlepí stehno od podložky bil. (spíše flexe 

v KOK), ZR a VR bil. přesáhne střední čáru v poloze 2 stupně svalového testu  

dle Jandy, abdukce po lehátku neplynule max. 10 cm bil. Ostatní hodnoty měření 

jsou provedeny dle platných postupů (viz tabulka 3-5). 
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Tabulka 3 - Vstupní vyšetření pasivních rozsahů kloubů dolních končetin [zdroj vlastní] 

GONIOMETRIE - DOLNÍ KONČETINA – PASIVNĚ 

sin.   dx. 

KYČELNÍ KLOUB 

120-0-10  FLX - 0 – EXT 120-0-10  

30-0-20 ABD - 0 – ADD 30-0-20 

25-0-35  VR - 0 – ZR 25-0-35  

KOLENNÍ KLOUB 

120-0-0  FLX - 0 – EXT 120-0-0  

HLEZENNÍ KLOUB 

40-0-20  PF - 0 – DF 40-0-20  

 2/3 inverze - 0 – everze 2/3  

 

Tabulka 4 - Vstupní vyšetření rozsahu pohybu ramenních kloubů [zdroj vlastní] 

GONIOMETRIE - RAMENNÍ KLOUB 

sin. 
  

  
dx. 

PASIVNĚ AKTIVNĚ  PASIVNĚ AKTIVNĚ 

 150-0-20 140-0-20 FLX – 0 – EXT 135-0-15  130-0-15  

0-145  0-140  0 – ABD 0-145 0-140  

90-0-90  90-0-85  VR - 0 – ZR  80-0-75 80-0-80  

 110-0-30 105-0-30  ADD - 0 – ABD (horizontálně)  110-0-25  110-0-20 

 

Aktivní pohyb hlavy byl do flexe na 2 prsty, rotace omezeny bilaterálně o 1/3 

(40°), úklon omezen na levou stranu o 1/3 (zhruba 30°). 
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Tabulka 5 - Vstupní vyšetření dynamiky páteře [zdroj vlastní] 

DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ PÁTEŘE  
(v sedě) 

Čepojevova vzdálenost +2 cm 

Ottova inklinační vzdálenost +3,2 cm 

Ottova reklinační vzdálenost -1 cm 

 

5.2.5 Vyšetření zkrácených svalů 

Dle předpokladu vzhledem k diagnóze byla pozitivita testů hned u několika 

svalových skupin DKK, dominantně především adduktory a flexory kyčelního 

kloubu. Na horní polovině těla byla poté dominance v horních a středních 

vláknech pektorálních svalů, m. levator scapulae pravostranně 

a m. sternocleidomastoideus. Výsledky testů jsou zaznamenány v tabulce č. 6. 

Tabulka 6 - Vstupní vyšetření zkrácených svalů [zdroj vlastní] 

ZKRÁCENÉ SVALOVÉ SKUPINY DLE JANDY 

 M. triceps surae 2 (bil.) 

 Flexory kyčelního kloubu 2 (bil.) 

 Flexory kolenního kloubu 2 (bil.) 

 Adduktory kyčelního kloubu 2 (bil.) 

Pektorální svaly (bil., horší vpravo) 

 1 (část sternální střední a horní, 

klavikulární) 

0 (část sternální dolní) 

 M. trapezius – horní část sin. 1; dx. 2  

 M. levator scapulae  2 (bil.) 

 M. sternocleidomastoideus  pozitivní (bil.) 

 

5.2.6 Neurologické vyšetření 

Pacient byl při vyšetření lucidní, dobře orientovaný, po vyšetření však udával 

velkou únavu. Celkově vyšetření prokázalo hyperreflexii napínacích reflexů 

dolních končetin s projevem klonu, zejména akrálně, areflexii břišní stěny  
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a pozitivitu iritačních jevů prokazujících spasticitu. Konkrétně přítomnost 

H reflexu a příznaku Babinského bilaterálně. 

Vyšetření poruchy čití se všeobecně výrazněji projevilo na pravé dolní 

končetině, s tím že se její projev zvyšoval distálně v oblasti bérce a dorza nohy. 

Projevy jsou hlavně formou parestezií, difuzní hypestezie, dyzestézie, allodynie, 

polyestézie a aloestézie. Exterocepce na HKK je bez patologie. Porucha 

statestézie a kinestézie na kořenových kloubech nohy kolísavě. Dominance 

patologie se projevila na drobných kloubech nohy (prstců). Taxe v pořádku. 

V rámci vyšetření jsem získala podrobnější popis bolesti. Subjektivní 

vyjádření pacienta jsem doplnila numerickou vizuální škálou dle Melzaca, 

kde pacient označil intenzitu své bolesti stupněm 4 až 5. 

Subjektivně T.S.: „Ta bolest je hlavně v oblasti bérců svíravá až krutá, nesnesitelná 

a pořád trvá. Jako sevření, který nepolevuje společně s pocitem tuhnutí celých nohou. Je 

to energeticky hrozně náročný, hlavně proto teď nechodím. Zpomaluje mě to přes den, 

někdy musím rušit denní program. Večer jsem úplně vyřízený, ale na druhou stranu mě 

ta bolest nenechá vyspat. Zabírám většinou až v ranních hodinách a téměř nespím víc  

než 2-3 h v kuse. Úlevovou polohu hledám těžko, někdy třeba poloha na boku. Zhoršuje 

se to v závislosti na teplotě a jak mám plný střeva. Mimo to mě dost bolí záda v bedrech. 

To je jakoby tupá konstantní bolest. Poslední dobou mě bolí i nahoře v zádech jako kdybych 

byl pořád namoženej.“  

 

Obrázek 1 - Numerická vizuální škála bolesti dle Melzaca [zdroj vlastní] 
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5.2.7 Pohybové stereotypy dle Jandy  

I. Extenze v kyčelním kloubu – provedení s dopomocí do flexe KOK; jako 

první dochází k lordotizaci Th-L s hyperaktivitou paravertebrálních 

svalů (pozn.: pohyb stehna od podložky minimální), bil. 

II. Abdukce v kyčelním kloubu – neprovádíme vzhledem ke svalové síle. 

III. Flexe trupu – nesvede. 

IV. Flexe šíje – jde předsunem, převaha m. SCM. 

V. Abdukce v ramenním kloubu – pohyb s prvotní elevací celého 

ramenního pletence s projevem scapula alatae, bilat. s vyšší 

hyperaktivitou m. trapezius vpravo. 

VI. Klik/vzpor – scapula alatae bilat., víc vlevo; tah ramen k uším. 

5.2.8 Hodnocení posturální stabilizace 

I. Extenční test – projev zvýšené aktivity paravertebrálních svalů v oblasti 

Th-L přechodu s konvexním vyklenutím laterálně, pánev se překlápí 

do anteverze. 

II. Test flexe trupu – nesvede zvednutí; při flexi šíje tah ramen, klíčků 

a žeber kraniálně; při snaze o vyšší flexi diastáza. 

III. Brániční test – pacient celkově pro vyšetření neudržel napřímení ThP, 

nedochází k rozvíjení žeber laterálně a tlaku dorzálně. 

IV. Test nitrobřišního tlaku – jako první se aktivuje horní část břišních svalů 

a až poté dojde k vyklenutí podbřišku; vcelku tedy zvládne; test vyvolal 

pocit potřeby mikce. 

5.2.9 Vyšetření dechového stereotypu 

V leže na zádech i v sedě na invalidním vozíku se ukázala dominance 

„dýchání do břicha“ s minimálním rozvojem žeber do všech stran. Dechová 

vlna téměř nestoupá do hrudní části. 
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5.2.10 Barthel index 

 V indexu pacient získal 75 bodů. odpovídajících kategorii lehké závislosti. 

Body ztratil v kategorii kontinence moči a chůze (pohybu) po rovině vzhledem 

k přetrvávající retenci, občasnému úniku moči a pohybu na invalidním 

vozíku. Ani jeden z těchto faktů však nevyžaduje pomoc druhé osoby v jeho 

běžném denním životě. Barthel index odebraný při vstupním vyšetření je 

uvedený v příloze č. 1. 

5.2.11 Souhrn vstupního vyšetření 

Pacient byl komunikativní o terapii jevil zájem. Aspekční vyšetření 

ukázalo na vadné držení těla v sedu na vozíku. Výrazný byl obraz zejména 

v hrudní a krční oblasti, kdy bylo jasně zřejmé oslabení pektorálních  

a mezilopatkových svalů, kyfotické držení, protrakce ramen a hlavy. 

S obrazem korelovalo i omezení pohybu krční páteře a částečně ramen do 

rotací. Dolní končetiny jevili předpokládané známky spasticity. Celkově 

vyšetření ukázalo zejména posturální instabilitu a fixované špatné pohybové 

stereotypy. 

5.3 Krátkodobý rehabilitační plán 

▪ Zmírnění bolesti – DKK, zad; 

▪ snížení otoku dolních končetin; 

▪ uvolnění měkkých tkání, hypertonických svalových skupin; 

▪ protažení zkrácených svalů; 

▪ protažení a pohyb spastických končetin; 

▪ udržení rozsahu pohybu spastických končetin; 

▪ posílení oslabených svalů; 

▪ nácvik správného stereotypu dýchání, lokalizovaného dýchání; 

▪ korekce sedu na vozíku; 



62 

 

▪ nácvik správných pohybových stereotypů; 

▪ zlepšení posturální stabilizace; 

▪ zlepšení sekundárních obtíží – spánku, únavy. 

5.4 Dlouhodobý rehabilitační plán 

Navazuje na cíle krátkodobého RHB plánu. Obsahuje zejména nácvik  

a zafixování správných pohybových vzorů, zlepšení posturální stabilizace, 

napřímení páteře a zmírnění bolesti. Hlavním cílem je především zařazení 

pravidelné RHB léčby do života pacienta a zlepšit fyzickou kondici pro aktivní 

hru tenisu na vozíku. 

5.5 Průběh terapie 

V časovém rozmezí 6 měsíců proběhlo 31 individuálních terapií v intervalu  

1–2krát týdně. Následující část popisuje pouze vybrané terapeutické jednotky. 

Vynechané jednotky vždy navazovaly na předchozí terapie a byly z velké části 

totožné. 

Ukázky konkrétních cviků využitých při terapii jsou uvedeny v příloze 2–6. 

5.5.1 Terapeutická jednotka 12. 11. 2020  

V průběhu první terapie jsem pacienta seznámila s budoucím postupem 

rehabilitace. Ten následně podepsal informovaný souhlas. Došlo k odebrání 

anamnézy a provedení vstupního kineziologického rozboru, na jejichž 

podkladě jsme společně sestavili krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. 

5.5.2 Terapeutická jednotka 17. 11. 2020  

Status praesens: Přichází s bolestí Thp v oblasti mediálního okraje lopatky 

vpravo. Dále popisuje pořád stejnou tuhost beder, jinak dobře naladěn. 
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Průběh: Terapii jsem zahájila provedením technik měkkých tkání (TMT), 

mobilizací a facilitace v oblasti celých DKK. Následovalo analytické pasivní 

protažení DKK, při kterém se objevily spazmy aker do DF a občasně klonus. 

Na DKK jsme poté provedli jak pasivní, tak aktivní pohyb s dopomocí 

ve všech směrech za využití systému TRX pro odlehčení končetiny. Pasivní 

pohyb byl proveden vždy 12krát, aktivní pohyb dle síly probanda.  Postupy 

jsem cílila na protažení zkrácených svalů, udržení rozsahu pohybu kloubů, 

zvýšení a nácvik aktivního pohybu DKK. 

Terapie pokračovala uvolněním měkkých tkání zad zejména oblasti Lp  

a horní Thp. Ve středních vláknech m. trapezius byl palpačně znatelný TrPs. 

Využila jsem proto pressury bodu za spolupráce pacienta, který se snažil bod 

lokálně prodýchat. Lokalizované dýchání jsme dále cvičili i v leže na zádech 

se zaměřením na laterální rozšíření žeber při manuální kontaktu. 

K závěru terapie jsem provedla korekci sedu na invalidním vozíku. V této 

pozici jsme zacvičili retrakci hlavy, kterou měl pacient dále provádět 4krát 

denně po 10-ti opakováních do další terapie. 

Závěr terapie: Pacient při provádění aktivních pohybů plně spolupracoval 

a snažil se jít v maximu svých možností. Ihned poté a po předešlé facilitaci  

a TMT však udával velkou únavu DKK, nicméně bez zvýšení bolestí. 

Bolestivost v oblasti TrPs se podařilo zmírnit. Lokalizované dýchání pacient 

zvládá velmi dobře, bez manuálního kontaktu ale rozvoj žeber váznul. Nácvik 

retrakce hlavy bylo potřeba u pacienta více korigovat. Při správném provedení 

popisoval tah krčních a šíjových svalů. Proto příště zařadíme TMT v této 

oblasti s nácvikem koaktivačních vzpěrných cvičení pro celkové napřímení 

páteře. 
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5.5.3 Terapeutická jednotka 26. 11. 2020  

Status praesens: V Thp nyní bez bolesti, bolesti DKK pořád stejné 

intenzity. Po posledních terapiích ihned nastoupila velká únava DKK, ale byly 

více uvolněné s efektem jednoho dne. KO beder nezměněný. 

Průběh: Terapie začala jako vždy facilitací, uvolněním, protažením  

a pohyby DKK jak pasivně, tak aktivně s dopomocí. Při snaze o aktivní pohyb 

jsme zvýšili počet na osm opakování. Pacient tentokrát v průběhu popisoval 

vyšší kožní citlivost a pocit studených nohou, který byl znatelný i na pohmat. 

V další části jsme se zaměřili na horní polovinu těla. TMT jsem provedla 

v sedě v oblasti m. trapezius a šíjových svalů s následnou mobilizací C-Th 

přechodu ventrálně. Zařadila jsem navíc i edukaci automobilizačního cvičení 

pro C-Th přechod. Provedení cviku je v sedě v rozpažení, jedna HK v ZR 

druhá ve VR, hlava rotována na stranu ruky ve VR. Pomalu přetáčíme ruce 

i hlavu (viz příloha 6, obrázek 15). 

V závěru terapie jsem využila TMT pro uvolnění beder a cvičení dle prvků 

ACT metody pro napřímení páteře a stabilizaci lopatek. Vzpěrná cvičení jsme 

provedli ve 3 jednoduchých pozicích vždy s mírným podložením nohou  

do pomocné DF. Využili jsme pozice v sedě na židli, polosedu na zemi  

(viz příloha 3, obrázek 7) a v lehu na zádech (viz příloha 3, obrázek 5). Vzpěry 

jsme cvičili dynamicky v každé pozici ve dvou sériích po 10-ti opakováních. 

Závěr terapie: Podařilo se zlepšit prokrvení DKK, nicméně pocit 

studených nohou pacient popisoval i nadále. Krční svaly byly ve vysokém 

napětí. Pacient snášel TMT velmi dobře. Po provedení mobilizace subjektivně 

udával snížení tenze a úlevu. Při cvičení ACT prvků v sedě bylo nutné 

zkorigovat a navést na správné postavení lopatek, stáhnutí ramen od uší  

a mírné retrakční postavení hlavy. Pacient pak při správném postavení  

a provedení vzpěru popisoval tah svalů od hrudní po krční páteř, stejně jako 
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v pozici v polosedě na zemi. Při provedení cviku v leže na zádech bylo třeba 

připomínat zejména uvolněná ramena. Celkově sám vnímal napřímení velmi 

dobře. Do další terapie byl pacient instruován ke cvičení doma. Příště zkusíme 

pozici 3. měsíce na břiše pro stabilizaci lopatky a její lepší svalovou koordinaci. 

Cvičení na doma - denně:  

- Automobilizace C-Th přechodu 1x10; 

- retrakce hlavy 2x10; 

- cviky z ACT v sedě několikrát v průběhu dne po 10-ti opakováních, 

v leže na zádech ráno a večer 2x10. 

5.5.4 Terapeutická jednotka 3. 12. 2020  

Status praesens: Pacient po terapiích pořád pozoruje únavu DKK, ale již 

menší. Po tenisovém turnaji nyní cítí tuhost a bolest Lp a Thp, více vpravo. 

Průběh: Terapii začínáme stejným postupem terapeutických technik  

pro spastické DKK jako ve všech předchozích terapiích. Vzhledem k bolestem 

zad jsem použila TMT, kdy byl znatelný hypertonus pravostranně.  

Pro uvolnění jsem dále využila trakci beder, trakci střední a dolní hrudní 

páteře a techniku PIR na m. quadratus lumborum oboustranně. 

Po uvolnění jsme pokračovali zopakováním cviků na doma a odcvičili je 

v daných sériích. Následně jsme šli do nácviku pozice 3. měsíce v leže na břiše 

dle prvků metody DNS (viz příloha 2 obrázek 3) pro napřímení Thp  

a stabilizaci lopatek. 

Závěr terapie: Facilitaci, TMT a prohýbání DKK pacient vnímá 

subjektivně příjemně s pocitem uvolnění. Terapií se podařilo uvolnit i bederní 

úsek. V Thp pacient udává stále pocit namožení, nicméně menší. Při trakci Thp 

došlo ke krepitaci. Během kontroly cviků na doma bylo třeba pacienta opravit, 

aby dbal na uvolněná ramena na podložku i při vyvinutí tlaku HKK. Pozice  

3. měsíce byla pro pacienta subjektivně náročná. Její správné postavení zvládá 
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dobře za mého hlasového a manuálního doprovodu. Bez pomoci zvládne 

pouze tři provedení správně, poté už táhne ramena nahoru a lopatky k sobě. 

Cviky na doma zůstávají stejné jako z minulé terapie s úpravou opakování 

z 10-ti na 15 u cviků ACT. Dále přidáváme pozici 3. měsíce vždy 3krát za den 

pouze po 4 opakováních. 

5.5.5 Terapeutická jednotka 20. 12. 2020  

Status praesens: Pacient přichází s velkou bolestí pravého lokte v klidu  

i při pohybu. Bolest se objevila den po dvoudenním tenisovém turnaji. Udává, 

že změnil před turnajem výplet rakety. Popisuje i namožené pravé rameno  

a tuhost Thp pravostranně. Na bolest si bral analgetika. Zítra jde na vyšetření 

ke svému lékaři. DKK stálý obraz. 

Průběh: V terapii jsem si tedy prve vyšetřila pravý loket. Palpačně byl 

zvýšený hypertonus svalů v oblasti radiálního epikondylu humeru,  

kdy pacient zároveň popisoval velkou bolest. V místě byl viditelný otok. 

Bolestivá byla DF, supinace a lehce radiální dukce. Supinace navíc s omezením 

rozsahu pohybu o zhruba 10 stupňů. Dle svalového testu dle Jandy síla 

odpovídala stupni 3, avšak pohyb byl velmi bolestivý a u supinace 

v omezeném rozsahu pohybu. Vzhledem k podezření na radiální 

epikondylitidu jsem provedla Cozenův test, test židle a Stress test III. prstu 

(viz kapitola 4.2.12), kdy všechny byly pozitivní. 

Pro uvolnění přilehlých svalových skupin jsem využila TMT a PIR  

na m. supinatus, m. extensor radialis brevis a m. extensor digitorum 

communis. Poté jsem pacienta poučila o režimových opatřeních a dalším 

postupu. Stejně jako všechny předchozí jednotky jsem se poté věnovala terapii 

spastických DKK. Následovalo uvolnění hrudní páteře a oblasti ramenního 

pletence PHK. Pressurou jsem se snažila o odstranění nalezeného TrPs 
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v úponu středních vláken m. trapezius na pravé straně. Ke konci terapie jsme 

zopakovali nácvik polohy 3. měsíce vždy po 5 opakováních. 

Závěr terapie: Pro nově vzniklé zdravotní obtíže doplňujeme krátkodobý 

rehabilitační plán o body pro léčbu radiální epikondylitidy – snížení  

a odstranění bolesti, získání plného rozsahu pohybu do supinace pravého 

zápěstí a obzvlášť plných rotací PRAK, uvolnění tkání v okolí pravého lokte, 

posílení příslušných svalových skupin, stabilizace lopatek, zlepšení svalové 

koordinace ramenního pletence. 

DKK pacient vnímá uvolněně a po cvičení již popisuje jejich menší únavu, 

než tomu bývalo po terapiích doposud. Při cvičení polohy 3. měsíce došlo 

k progresi, kdy pacient bez mé korekce zvládne vícero opakování  

ve správném postavení. 

Sestava cviků zůstává téměř stejná. Instruuji pacienta, aby vynechal pozici 

v polosedě při cvičení ACT vzhledem k obrazu radiální epikondylitidy. 

Opakování cviku DNS na břiše zvyšujeme na sedm. 

5.5.6 Terapeutická jednotka 29. 12. 2020  

Status praesens: Pravý loket stále hodně bolestivý. Pacient se se svým 

lékařem na algeziologii domluvil na opioidních náplastech. Užívá také 

epikondylární pásku. Bolest ramene a Thp ustoupila. DKK po minulé terapii 

cítil uvolněné s efektem 2 dnů. Subjektivně však nyní popisuje vyšší intenzitu 

bolestí a parestézií DKK. Z celkové bolesti je unavený, otrávený. Tuhost beder 

popisuje nižší. 

Průběh: Začátkem terapie jsem se opět věnovala TMT, facilitaci, 

mobilizacím, protažení, pasivním a aktivním pohybům s dopomocí na DKK. 

Dále jsme zkontrolovali a cvičili prvky ACT (viz příloha 3) dynamicky  

ve 3 sériích po 15ti opakováních s důrazem na správné postavení ramen  
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a lopatek. Poté jsme přešli do polohy 3. měsíce dle prvků DNS a přidali jsme 

rotaci hlavy. 

Koncem terapie jsem provedla TMT na hypertonické svaly tenisového 

lokte. Zmobilizovala jsem hlavičku radia ventrálně. Edukovala jsem pacienta 

k protažení příslušných svalů a následně jsme zkusili izometrické cvičení 

mírné intenzity pro extenzory zápěstí bez zátěže. 

Závěr terapie: Pacient subjektivně dobře vnímal mobilizace periferních 

kloubů nohy a zánártních kostí. Při provádění aktivních pohybů s dopomocí 

byl však bez síly a nebyl schopný pohyb tolik iniciovat a vést. Po cvičení se 

cítil unavený. Cviky ACT a DNS již lépe sám korigoval. Během terapie zmínil, 

že si myslí, že cviky ACT mu pomáhají od tuhosti v bederní páteři. 

Hypertonické svaly tenisového lokte se nepodařilo dostatečně uvolnit. Pacient 

byl velmi citlivý na palpaci. 

Cvičení na doma zůstává stejné jako z minula. Navíc přidáváme protažení 

extenzorů zápěstí a pomalé izometrické cvičení malé intenzity. Tedy 

provádění pohybu v ose kloubu bez zátěže vždy ve 2 sériích po 7 opakováních 

víckrát za den. 

5.5.7 Terapeutická jednotka 12. 1. 2021 

Status praesens: Bolest pravého lokte polevila tak na 40 %. Užívá stále 

epikondylární pásku, opioidní náplasti už ne. Po minulých dvou terapiích se 

rozvinuly vždy velké bolesti a parestezie DKK, s dominancí na bércích. Cítil 

se velmi unavený a nemohl spát. Únava přetrvává do teď. 

Průběh: Terapie začala TMT v oblasti pravého lokte, RAK a Cp 

s následnou mobilizací C-Th přechodu a otevřením kloubní štěrbiny lokte 

radioulnárně. Následovalo PIR pro m. supinatus a protažení extenzorů zápěstí 

s jejich izometrickým cvičením, které bylo provedeno i do pohybu supinace  

a extenze vždy 30krát. Techniku PIR jsem dále využila pro uvolnění pravého 
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RAK do zevní i vnitřní rotace. Terapie pokračovala nácvikem stabilizace 

lopatky a koordinace svalů ramenního pletence v poloze 3. měsíce na břiše.  

Následně jsem se věnovala terapii spastických DKK s důrazem  

na protažení svalů. Aktivní izometrické zapojení jsme poté cvičili 

v modifikované poloze 3. měsíce na zádech s podloženými DKK na velkém 

gymnastickém míči (viz příloha 2, obrázek 4). Terapie končila nácvikem 

dýchání a kaudálního postavením hrudníku v této poloze. 

Závěr terapie: Měkké tkáně pravého lokte byly palpačně volnější, bez 

nálezu spoušťových bodů. Pacient subjektivně neudával velkou bolestivost 

v průběhu cvičení, ale vždy pouze až ke konci série. Technikou PIR jsme 

zvýšili rozsah zevní rotace pravého ramenního kloubu. Pacient cíleně velmi 

dobře zvládá kaudální postavení hrudníku a správnou dechovou vlnu. 

Zapojení DKK v poloze 3. měsíce dle prvků DNS vázlo. V dalších terapiích je 

třeba se na to zaměřit společně s odstraněním bolesti pravého lokte  

a postupným posílením svalů pravého ramenního pletence. 

5.5.8 Terapeutická jednotka 25. 1. 2021 

Status praesens: Bolest pravého lokte pacient popisuje jako výrazně nižší. 

Po minulé terapii nedošlo ke zhoršení bolestí DKK, naopak přetrval efekt 

uvolnění po dobu 2 dnů. Pacient měl subjektivně více energie a byl dobře 

naladěn. Popisuje pouze mírnou tuhost v oblasti beder. 

Průběh: Začátkem terapie došlo k uvolnění a protažení DKK společně 

s provedením pasivních pohybů pro udržení kloubního rozsahu. Postupně 

jsme přešli do pozice 3. měsíce v leže na zádech v modifikaci jako minulých 

terapiích (viz příloha 2, obrázek 4). V nastavení jsme trénovali správné 

koordinaci nitrobřišního tlaku, zapojení podbřišku a kaudálního postavení 

hrudníku pomocí dechu. Nastavení jsme dále využili při cvičení vyvinutí 

tlaku DKK proti odporu míče. Poté jsem provedla trakci beder a TMT. 
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Pro uvolnění svalů tenisového lokte jsem využila techniku PIR. Intenzitu 

cvičení z minulých terapií jsme zvýšili přidáním zátěže půl kilové činky. Dále 

jsme navázali kontrolou cviku dle prvků DNS a ACT. 

Závěr terapie: Pacient terapii dolních končetin vnímal velmi dobře, dařila 

se i snaha o iniciaci pohybu a vyvinutí síly. Výborně spolupracuje  

při nastavení hrudníku pro správnou stabilizační funkci. Pohyb do supinace 

se zdá již volnější bez omezení rozsahu pohybu. Cviky na doma dobře 

koriguje. V terapii se dále zaměříme zejména na terapii a posílení svalů 

ramenního pletence jako prevenci chronicity epikondylitidy. 

Rekapitulace nynější cvičební jednotky na doma, denně: 

- Automobilizace C-Th přechodu – dle potřeby (viz příloha 6); 

- retrakce hlavy 2x10; 

- cviky z ACT v sedě několikrát v průběhu dne po 15-ti opakováních, 

v leže na zádech ráno a večer 2x15 (viz příloha 3); 

- cvik dle prvku DNS v leže na břiše 2krát denně 2x6 (viz příloha 2); 

- cvičení na radiální epikondylitidu do extenze – flexe,  

supinace – pronace, ulnární – radiální dukce se zátěží 0,5kg dvakrát 

denně 2x 10 každý pohyb. 

5.5.9 Terapeutická jednotka 10. 2. 2021 

Status praesens: Bolest lokte polevila, subjektivně cvičení zvládá. Pořád 

přetrvává tupá bolest a tuhost bederní části zad. Jinak dobře naladěn. Je rád, 

že odezněla bolest v lokti. DKK cítí volnější. 

Průběh: V začátku terapie jsem před cvičením pohybů zápěstí se zátěží 

0,5kg protáhla a uvolnila extenzory ruky s provedením PIR na m. supinatus. 

Nově jsme se zaměřili na posílení svalů ramenního pletence s využitím 

Therabandu. Cvičili jsme v sedě do zevní rotace, abdukce a extenze vždy  
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ve 3 sériích po 6-ti opakováních (viz příloha 4). Dále jsme zacvičili koaktivační 

cvičení zpět v polosedě na zemi (viz příloha 3, obrázek 7). 

Terapeutické metody pro DKK byly použity stejně jako v předchozích 

terapiích. Nácvik aktivního pohybu s dopomocí byl tentokrát bez odlehčení 

končetiny v systému TRX. Cvičili jsme vždy v ose pohybu dle možností 

pacienta, například sunutí paty po podložce pro flexi v KOK a KYK. V závěru 

jsem provedla TMT a trakci beder. 

Závěr terapie: Nejobtížnější byla zevní rotace ramene, kdy je vidět 

stranový rozdíl rozsahu pohybu (P < L). Při snaze o aktivní cvičení byla vždy 

znatelná iniciace pohybu silou pacienta, v průběhu pohybu však bylo třeba 

hodně dopomoct. Subjektivně pacient popisoval uvolnění bederní oblasti zad 

po provádění cviků dle ACT a TMT. Na další terapii doplníme cvičení 

s Therabandem v dalších směrech pohybu. 

Cvičení na doma zůstává stejné s přídavkem cviků s Therabandem 3krát 

týdně. Tedy cvičení do ZR, ABD, EXT na každou HK ve 3 sériích  

po 6 opakováních. 

5.5.10 Terapeutická jednotka 25. 2. 2021 

Status praesens: Pacient je dobře naladěn. Poslední dobou si všímá,  

že bolesti DKK jsou pořád podobné intenzity, ale jsou více uvolněné. Pozoruje, 

že při přesunech ve stoji začíná třes DKK až po delším intervalu (30 s a víc).  

Po cvičení s Therabandem cítí svalovou únavu HKK. 

Pacient má nový invalidní vozík. Subjektivně si zatím nemůže zvyknout. 

Zdá se mu, že má málo opory pod stehny. Objektivně ho vozík nutí více 

k napřímení a korigovanému sedu. Při odrazu jde do větší extenze v RAK  

než u předchozího. 

Průběh: Terapii jsem zahájila protažením, uvolněním a rozhýbáním 

spastických DKK. Poté jsme přešli do pozice 3. měsíce na zádech, ve které jsme 



72 

 

trénovali aktivaci nitrobřišního tlaku dle prvků DNS (viz příloha 2, obrázek 4). 

Tato pozice byla poté výchozí pro cvičení aktivního pohybu s dopomocí, 

například izometrické zatlačení do míče nebo nadzvednutí bérce.  

Terapie pokračovala TMT v oblasti pravého předloktí a zad s provedením 

techniky PIR pro m. trapezius. Cvičení dle prvků ACT jsme zapojili nově 

v leže na břiše s přechodem do nízkého vzpěru (viz příloha 3, obrázek 6). 

V závěru terapie jsem s pacientem zopakovala správný korigovaný sed  

a v této pozici přidala cvik proti odporu Therabandu do flexe a zevní rotace 

v jiném provedení (viz příloha 4).  

Závěr terapie: Pacient dobře spolupracoval při aktivním pohybu 

s dopomocí. Pohyb inicioval a vedl větší silou než obvykle. Při nácviku vzpěru 

dle ACT byla nutná korekce postavení lopatek. Po chvilkové edukaci byl 

pozici schopný udržet ve 4 opakováních. 

Cvičení na doma upravuji v počtech opakování na 8 u cviků 

s Therabandem. Navíc s přidáním pohybu do flexe RAK. Pacient by měl denně 

zařadit i nácvik do nízkého vzpěru dle ACT. 

5.5.11 Terapeutická jednotka 8. 3. 2021 

Status praesens: Na vozík si stále zvyká. Je mírně rozladěný. DKK vnímá 

subjektivně mnohem uvolněněji s lepší obratností při přesunech. Lépe spí, 

snadněji usíná. Bolest lokte odezněla. Objeví se pouze při velkém 

jednorázovém zatížení. 

Průběh: Terapii jsem dle žádosti pacienta začala TMT v oblasti beder 

s provedením trakce a PIR na m. quadratus lumborum. Po uvolnění jsme 

zopakovali nízký vzpěr dle ACT (viz příloha 3, obrázek 6). Následovalo 

využití terapeutických postupů pro terapii spastických DKK jako 

v předchozích terapiích. Pro aktivní pohyb s dopomocí jsme využili závěsu 

TRX. Poté jsme se v terapii zaměřili na uvolnění pravého RAK do rotací 
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pomocí techniky PIR a na zopakování cvičení proti odporu Therabandu 

s přidáním pohybu v diagonále z VR a ADD do ZR a ABD HK. Ke konci 

terapie jsme využili systém TRX pro nácvik retrakce lopatek (viz příloha 5, 

obrázek 11). 

Závěr terapie: Nízký vzpěr dle ACT zvládá lépe. Kontrolované cvičení 

s Therabandem provádí správně. Bylo třeba upozornit pouze na správný 

korigovaný sed. Pohyb do ZR pravého ramene se podařilo do plného rozsahu. 

Příště zapojíme nácvik přítahu s TRX. 

5.5.12 Terapeutická jednotka 24. 3. 2021 

Status praesens: Od 10. 3. 2021 změna v medikaci na užívání nových 

opioidních léku – Metadon (po 8h 35-40 kapek). Pacient subjektivně udává 

snížení bolesti o 40% a velké zvýšení energie. Bez bolesti v bedrech. Velmi 

dobře naladěný. 

Průběh: Po facilitaci, TMT a pasivních pohybech jsme se zaměřili  

na aktivní pohyb DKK s co nejmenší dopomocí a odlehčením končetiny 

v závěsu. V leže na zádech jsme zopakovali správnou dechovou vlnu 

a kaudální nastavení hrudník. Ve zbytku terapie jsme se soustředili na cvičení 

se systémem TRX. K retrakci lopatek z minulých terapií jsme přidali široký  

a úzký přítah (viz příloha 5, obrázek 13-14). Ten jsem poté zařadila do tréninku 

stoje a přesunu z vozíku. 

Závěr terapie: Při aktivním pohybu byl pacient obratnější a dokázal vést 

pohyb plynuleji. Cíleně kaudální postavení hrudníku zvládá bez manuálního 

kontaktu. Široký přítah zvládal ve správném postavení horní poloviny těla, 

proto jsem pacienta edukovala, jak toho využít v denním životě. 

5.5.13 Terapeutická jednotka 11. 4. 2021 

Status praesens: Pacient přichází dobře naladěný. Snížení bolestí DKK  

po změně medikace přetrvává. Bez bolesti v jiných segmentech. 
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Průběh: V poslední terapeutické jednotce jsme provedli výstupní vyšetření  

a následně zhodnocení šesti měsíční terapie. Hodnoty jednotlivých testování jsou 

uvedeny v kapitole Výsledky (6). 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Výstupní vyšetření 

Výstupní vyšetření bylo provedeno 11. dubna 2021 v domácím prostředí 

pacienta. Obsahem jsou vybrané části kineziologického rozboru shodující se 

s body vstupního vyšetření (viz. kapitola 5.2), na které se v nadcházejících 

kapitolách často odkazuji. Tučně jsou označeny rozdílné hodnoty vstupního  

a výstupního kineziologického rozboru (např. tabulka č. 8.). 

Anamnestické údaje se shodují s odebráním k datu 12. listopadu 2020, vyjma 

FA, kde dochází ke konstantní obměně a rotaci užívaných léčiv. 

6.1.1 Statické vyšetření aspekcí 

Aspekce byla provedena ve stejných pozicích – stoji při opoře o HKK a sedu 

na stoličce. 

Aspekčně je postavení DKK téměř stejné jako při vstupním vyšetření (kapitola 

5.2). Patrný je pouze menší otok aker bilaterálně. Při ozřejmění se horní zadní 

spiny kosti kyčelní jeví symetrické, nicméně flekční postavení v kyčli a anteverze 

pánve přetrvává. Na horní polovině těla se liší zejména celkové postavení. 

Hrudník je v napřímení a je znát výraznější osvalení mezilopatkového svalstva. 

Spodní úhly lopatky bez výrazného projevu scapula alata, případně více vpravo. 

M. trapezius na pohled volný, mírná protrakce ramen ve stejné výšce a mírný 

předsun hlavy. 

Stereotyp sedu na vozíku se výrazně liší. Pacient má zhruba 2. měsíce nový 

vozík, ve kterém dochází k lepšímu korigovanému sedu, většímu napřímení 

Thp. Při odrazu dochází k větší extenzi v ramenou. Stereotyp postavení DKK 

nezměněný. 
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Stoj pacient zvládá stále pouze za velké opory na HKK. Viditelně je lepší opora 

o HKK bez tažení ramen kraniálně. Třes DKK závislý na únavě přetrvává. Jeho 

nástup se prodloužil na 45 sekund až více než jednu minutu. 

6.1.2 Palpační vyšetření 

Palpačně se obraz dolních končetin nezměnil. Pacient pouze subjektivně 

popisuje zmírnění intenzity vjemů spojených s poruchou čití. V oblasti zad 

provedení Kiblerovy řasy nevázlo, bederní fascie mírně omezená kaudálním 

směrem. Hypotonie mezilopatkového a paravertebrálního svalstva 

nezaznamenána. M. trapezius a m. levator scapulae relativně volný  

bez výrazného hypertonu či nalezení TrPs. Měkké tkáně v oblasti pravého 

loketního kloubu bez známek hypertonu a palpačně nebolestivé. 

Joint play omezená u periferních drobných kloubů nohy v různých směrech. 

Ramenní a loketní klouby volně do všech směrů bilaterálně. Pouze hlavička 

pravého radia blokována do ventrálního směru. SI při provedení hmatu 

Stoddard nebolestivé. 

6.1.3 Antropometrie 

Tabulka 7 - Výstupní vyšetření – obvody dolních končetin [zdroj vlastní] 

OBVODY DOLNÍ KONČETINY 

sin. (cm) Měřená část dx. (cm) 

44  Stehno (15 cm nad patellou) 43 

37 Koleno 35 

34,5 Přes tuberositas tibiae 34 

40,5 Lýtko (v nejsilnějším místě) 38 

28 Kotník (přes malleoly) 25,5 

36 Přes nárt a patu 34 

24,5 Přes hlavice metatarsů 24 
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Rozdíl hodnot potvrzuje snížení otoku lýtek a aker nohy v průměru o 2 cm. 

6.1.4 Goniometrie 

Rozsah aktivního pohybu DKK je neměnný. Pacient pouze subjektivně udává 

snazší provedení pohybu. Aktivní pohyb hlavy a Cp zůstává také stejný jako  

při vstupním vyšetření, nicméně bez pocitu výrazného tahu přilehlých svalových 

struktur. Rozsahy pohybu pravého lokte jdou plně pasivně i aktivně ve všech 

směrech. 

Tabulka 8 - Výstupní vyšetření rozsahů kloubů dolních končetin [zdroj vlastní] 

GONIOMETRIE - DOLNÍ KONČETINA – PASIVNĚ 

sin.   dx. 

KYČELNÍ KLOUB 

120-0-10  FLX - 0 - EXT 120-0-10  

30-0-20  ABD - 0 - ADD 30-0-20 

30-0-40  VR - 0 – ZR 25-0-40  

KOLENNÍ KLOUB 

125-0-0  FLX - 0 - EXT 120-0-0  

HLEZENNÍ KLOUB 

45-0-20  PF - 0 – DF 45-0-20  

 2/3 inverze - 0 - everze 2/3  

 

Tabulka 9 - Výstupní vyšetření rozsahu pohybu ramenních kloubů [zdroj vlastní] 

GONIOMETRIE - RAMENNÍ KLOUB 

sin. 
  

  
dx. 

PASIVNĚ AKTIVNĚ  PASIVNĚ AKTIVNĚ 

 150-0-20 145-0-20 FLX – 0 – EXT 150-0-20  145-0-20  

0-145 0-145  0 – ABD 0-145 0-145 

90-0-90  90-0-85  VR - 0 – ZR  90-0-90 85-0-85  

 110-0-30 105-0-30  ADD - 0 – ABD (horizontálně)  110-0-30  110-0-25 
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Tabulka 10 - Výstupní vyšetření dynamiky páteře [zdroj vlastní] 

DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ PÁTEŘE  
(v sedě) 

Čepojova vzdálenost +3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost +3,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost -2,5 cm 

 

Hodnoty se liší především u pravého ramenního kloubu a dynamických testu 

Cp a Thp. Došlo k úpravě do fyziologických norem s menšími odchylkami. 

6.1.5 Vyšetření zkrácených svalů 

Tabulka 11 - Výstupní vyšetření zkrácených svalů [zdroj vlastní] 

ZKRÁCENÉ SVALOVÉ SKUPINY DLE JANDY 

 M. triceps surae 1 (bil.) 

 Flexory kyčelního kloubu 2 (bil.) 

 Flexory kolenního kloubu 2 (bil.) 

 Adduktory kyčelního kloubu 1-2 (bil.) 

Pektorální svaly (bil., horší vpravo) 

 0 (část sternální střední a horní, 

klavikulární) 

0 (část sternální dolní) 

 M. trapezius – horní část sin. 0-1; dx. 0-1  

 M. levator scapulae  0-1  (bil.) 

 M. sternocleidomastoideus negativní (bil. mírný tah) 

 

Na DKK zkrácení svalových skupin přetrvává. Pacient subjektivně udává 

pocit většího protažení a následné volnosti do pohybu končetin. Pektorální svaly 

bez zkrácení. Svaly krční páteře s přetrvávající mírnou zarážkou a subjektivním 

tahem. 
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6.1.6 Neurologické vyšetření 

Neurologické vyšetření viz. vstupní vyšetření (kapitola 5.2.). Změna udávána 

pouze ve snížení intenzity vjemů parestezie a allodynie. Odezněla intenzita 

svíravého pocitu v oblasti bérců. 

Tabulka 12 - Výstupní vyšetření – hodnocení bolesti na škále dle Melzaca [zdroj vlastní] 

STUPEŇ BOLESTI (škála dle Melzaca) 

Oblast Míra bolesti 

Akra DKK 3-4  

Bérce/Lýtka DKK 3-4 

Stehna DKK  3 

Bederní část zad  2 (kolísavě) 

Hrudní část zad 0-1 (občasně) 

Krční páteř 0-1 (občasně) 

Pravý ramenní kloub  0 

Pravý loketní kloub  0 

 

Pozn.: od 10. 3. 2021 změna opioidní medikace, po které došlo k výraznému 

zlepšení. 

6.1.7 Pohybové stereotypy dle Jandy  

Test extenze a abdukce v kyčelním kloubu a flexe trupu se neliší od vstupního 

vyšetření. 

▪ Flexi šíje vede zprvu předsunem až poté nastupuje flekční pohyb. 

▪ Abdukce v ramenním kloubu bilaterálně provedená ve správném 

stereotypu. Pouze při konci pohybu dochází k vyšší aktivitě  

m. trapezius. 

▪ Vzpor proveden bez tahu uší kraniálně. Dolní úhly lopatek bez odstátí. 
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6.1.8 Hodnocení posturální stabilizace  

▪ Extenční test – stejný projev (viz. kapitola 5.2.8); 

▪ test flexe trupu – téměř stejný projev (viz. kapitola 5.2.8), zlepšení 

počáteční flexe Cp; 

▪ brániční test – vcelku zvládl, chybí rozvoj tlaku dorzálně; 

▪ test nitrobřišního tlaku – vcelku zvládl, pořád přetrvává vysoká aktivita 

horní části břišních svalů. 

6.1.9 Vyšetření dechového stereotypu 

Přetrvání dominance dýchání do břicha. Lepší prostup dechové vlny  

do hrudní části oproti vstupnímu vyšetření. 

6.1.10 Barthel index 

Zisk 75 bodů nezměněný. 

6.2 Subjektivní zhodnocení pacientem 

Subjektivně pacient udává především celkovou velkou úlevu. Dolní končetiny 

cítí více protažené, po terapii více uvolněné s efektem zhruba po dobu 2 dnů. 

Bolest DKK po terapiích mírnější, jinak je však vázána spíše na medikaci. Tuhost 

bederní části zad popisuje výrazně nižší a hlavně nestálou. Bolesti hrudní a krční 

páteře jsou taktéž nyní pouze nárazové. Potíže s tenisovým loktem plně 

odezněly. 

V celkovém závěru hodnotí jako přínos obzvlášť lepší obratnost, vyšší sílu  

a nižší únavu při pohybu během denních činností. Při návratu k tréninku tenisu 

si všiml lepší obratnosti, regenerace a necítí se po hře tak namožený. 
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6.3 Zhodnocení výsledku terapie 

Vzhledem k charakteru postižení pacienta nebylo očekáváno plné navrácení 

funkcí. Přesto je však fyzioterapie doživotní nedílnou součástí. 

Hodnoty jednotlivých vyšetření celkově ukazují na zlepšení postavení  

a rozvoje pohybu horní poloviny těla. S tím je spojená i úleva od bolestí Cp a Thp 

popsaných začátkem terapií. Dosáhlo se zvýšení rozsahu pohybu ramenních 

kloubů k fyziologickým hodnotám, výrazné svalové koordinaci celého 

ramenního pletence a zejména zapojení mezilopatkového svalstva. Podařilo se 

odstranit obtíže spojené s radiální epikondylitidou a zamezit její chronicitě. 

Viditelnost zlepšení pohybu a obratnosti je vidět například na vyšetření 

pohybových stereotypů a poté zejména u činností denního života, např. přesun 

do automobilu. Tyto dosažené výsledky korelují i s požadovaným cílem 

pacienta, který chtěl dosáhnout lepší stabilizace a vyšší svalové síly horní 

poloviny těla pro aktivní hru tenisu.  

Terapie v oblasti DKK dle očekávání přinesla výsledky zejména subjektivně 

než objektivně v daných testech. Subjektivně se podařilo dosáhnout především 

většího uvolnění dolních končetin a snížení jejich vlivu na spánek. Bylo dosaženo 

hlavního cíle, a to zařazení pravidelné intenzivní rehabilitace minimálně 1krát 

týdně s edukací ke každodennímu cvičení. 
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7 DISKUZE 

Obsah kapitol a rozvedení témat spastické paraparézy a zejména spasticity 

jako takové může v prvním dojmu působit zmatečně vzhledem k tématu mé 

bakalářské práce, která zpracovává kazuistiku pacienta po resekci spinální 

durální arterio-venózní malformace. Snažila jsem se však pojmout především 

klinický obraz pro následnou rehabilitaci, která je zde hlavním předmětem. Ta 

byla sekundárně také pozměněna přítomností akutní formy onemocnění 

Epicondylitis radialis humerii, kterou v rámci 6-ti měsíční terapie nelze 

ignorovat. Došlo tím k doplnění rehabilitačního plánu a cílů práce. 

Pokud se zaměřím na samotné fakty ohledně durálních SAVM, tak domácí 

literatura poskytuje pouze minimum zdrojů a je třeba se řídit především 

zahraničními studiemi.  Ty se soustředí obzvlášť na srovnání endovaskulární  

a chirurgické léčby, kdy zároveň klasifikují obecné informace. Studie [35] udává 

incidenci durálních SAVM 5-10 případů na milion. Tato studie a mnoho dalších 

také potvrzují epidemiologickou a manifestační typologii, do které ukázkově 

spadá i můj proband. Zmíněná studie porovnávala 27 probandů z nichž 74 % bylo 

mužského pohlaví a celkově bylo 88,9 % starších 40-ti let. Typická zde byla  

i lokalizace AV zkratu v hrudním úseku páteře, konkrétně od úrovně segmentu 

Th5. Prvotní klinická manifestace zde pozorovala výskyt parestezii u 48 % 

probandů, bolesti dolních zad u 93 %, slabost dolních končetin u 85 % a poruchy 

sfinkterů u 59 %. Tyto příznaky však bývají v odborné literatuře zmiňovány jako 

příčina stanovení špatné prvotní diagnózy a zaměnění za demyelinizační 

poruchu, spinální svalovou atrofii či degenerativní poškození meziobratlového 

disku. A právě herniace disku L5/S1 byla diagnostikována mému probandovi,  

při počáteční slabosti dolních končetin, bolesti beder a retenci moči.  

Dle odborných studií však malformace toho typu mají typický nález na MR [36, 

37]. 
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Jak sama ve své práci uvádím, endovaskulární léčba se považuje za léčbu 

první volby, nicméně, jak se prokázalo i u mého probanda, často nepředstavuje 

definitivní léčbu. Své prvenství má jen díky méně invazivnímu přístupu [35]. 

Metaanalýza [38] porovnávající výsledky endovaskulární a chirurgické léčby 

uvádí, že až u 98 % případů dochází k úspěšnému vyhlazení píštěle již při první 

léčbě mikrochirurgickým zákrokem, zatímco u endovaskularizace pouze v 46 % 

případů. Selhání zde bývá v podobě rekanalizace píštěle a následné regrese 

okluze odvodné žíly. Zde je nutné podotknout, že toto procento výrazně 

ovlivňuje typ embolizačního činidla, kdy dle studie [39] dochází k recidivě  

u 10 z 22 pacientů (45 %) s přípravkem Onyx oproti recidivě 8 z 35 (23 %)  

s n-butyl-kyanoakrylátem (NBCA). Podobné celkové hodnocení jsem našla  

i ve většině ostatních zahraničních studií, což je opakem mé první věty tohoto 

odstavce. Přesto však s tímto stanoviskem stále souhlasím, a to na základě 

příkladu postupu při výběru léčby u mého probanda. Myslím, že endovaskulární 

léčba je první volbou k řešení durálních SAVM, neboť incidence ve světě je tak 

nízká, že poté v případě jednoho pacienta může chybět dostatek znalostí  

a zejména zkušeností, a tak může být méně invazivní zákrok vhodnější k indikaci 

i s rizikem recidivy. 

Jednotlivé statistiky výsledků v klinickém obraze ať už po úspěšné chirurgické 

nebo endovaskulární léčbě poté bývají poměrně optimistické. Celkový přehled 

shrnující 9 studií popisuje stabilizaci či zlepšení jednotlivých příznaků téměř  

u 90 % pacientů. Přesněji zlepšení u 55 %, stabilizaci či nezaznamenání žádné 

změny u 34 % a neurologické zhoršení stavu u 11 % [40].  Bohužel, u mého 

probanda došlo k rozvoji neurologického zhoršení a postoperační spastické 

paraparézy po předchozím období plegie. Proto byl dle mého také vhodným 

adeptem pro bakalářskou práci v oboru fyzioterapie. Jednotlivé projevy 

spastické paraparézy se totiž stále vzájemně ovlivňují, proto musí docházet 

k zaměření terapie na všechny tři hlavní složky – protažení zkráceného svalu, 
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posílení oslabeného svalu a oslabení antagonisty ve smyslu spasticity, jako jsem 

se o to snažila ve společné terapii [11]. 

Rehabilitační péči potřebuje můj proband doživotně i přes snížení a regulaci 

spasticity pomocí Baclofenové pumpy ze stupně 4 na stupeň 1 v Modifikované 

škále dle Ashwortha. Je zde opravdu nezbytná multidisciplinarita léčby,  

i navzdory tomu jak velký pokrok a naději pro lidi trpící spasticitou různých 

diagnóz intrathekální Baclofen představuje. Bohužel v zahraničí je tato 

implementace mnohonásobně vyšší než u nás. Indikace zde podmiňuje 

minimálně stupeň 3 na modifikované škále dle Ashwortha, dále počet spazmů  

za den, momentální dávka orálně podávaného Baclofenu a také míra jeho 

vedlejších účinků. Všechny tyto aspekty jsou pozorovány i v zahraničních studií 

společně se sledováním celkového dopadu spasticity na funkční stav pacienta.  

U orálně podávaného Baclofenu studie popisují ve 25 až 75 % případů problém 

se sedativním účinkem při nejvyšší možné užívané denní dávce a přetrvávající 

výskyt častých bolestivých spazmů [41]. A právě tyto aspekty intrathekální 

podání eliminuje. Souhrnná studie [42] 113 pacientů dokládá posun o 2 stupně  

na modifikované stupnici dle Ashwortha společně se zvýšením rozsahu pohybu 

a celkové mobility. Takový posun byl zaznamenán i u mého probanda, kterému 

se tak podařilo navrátit zpět k aktivnímu řízení své restaurace. 

Dostupnost Baclofenových pump však zatím v České republice není vysoká. 

Uvědomuji si, jak musí být sám pacient houževnatý a trpělivý při snaze o její 

indikaci, i když proces může být vyčerpávající. Můj proband momentálně žádá  

a snaží se získat nový typ pumpy, která itrathekálně vhání 2 různá farmaka 

zároveň. Jednalo by se o Baclofen doplněný o opioidní látku. Proband by byl 

jedním ze dvou prvních pacientů v České republice s tímto typem. Nicméně 

schválení je opravdu zdlouhavé, a vzhledem k vypršení spotřební platnosti 
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nynější Baclofenové pumpy bude muset proband podstoupit její výměnu  

za stejný typ a po schválení nového typu zákrok opakovat. 

Pokud se zaměřím na samotné prvky fyzioterapie, tak bych ráda zmínila 

pasivní analytické protažení svalu. Zejména vzhledem faktu, že zvýšená svalová 

dráždivost zhoršuje parézu a přispívá ke zkrácení svalu, zkracování svalu  

pak zvyšuje oslabení a imobilitu, a tak zpětně zesiluje svalovou spastickou 

aktivitu [12]. To je důvodem, proč na základě dosavadních zkušeností z praxe  

a studia přikládám velký důraz k pravidelnému protahování svalu, ačkoliv 

odborné studie tuto důležitost nepodporují. Studie [43] se zaměřovala primárně 

na ovlivnění celkové mobility a kvality života pasivním protažením svalu  

ve smyslu prevence a léčby kontraktur. Sekundárně pak sledovala výsledky 

vlivu na bolest, velikost spasticity a možnost aktivity. Celkově se jednalo o výčet 

35 studií s 1391 účastníky, kdy sledovanou proměnou byla pohyblivost v kloubu. 

Výsledky říkají, že protažení nemá žádný okamžitý klinický význam (průměrný 

rozdíl 3°), ani krátkodobý (průměrně 1°) či dlouhodobý (průměrně 0°) ve smyslu 

pohyblivosti kloubu a je zde malý nebo žádný účinek na bolest, spasticitu  

a kvalitu života. Nicméně studie je velmi obecná, neboť rozdíl, zda se jedná  

o prevenci proti vzniku kontraktury nebo léčbu již vzniklé kontraktury je 

zásadní. Navíc žádná ze studií neprováděla protahování déle než 7 měsíců, 

přitom spasticita, spastická paraparéza nebo samotná kontraktura představuje 

pro pacienta většinou doživotní stav. A právě to shrnuje využití protažení 

spastického nebo paretického svalu, které hojně vídáme v praxi. I z výsledků 

studie totiž lze alespoň okrajově usoudit, že možná nedochází ke zlepšení,  

ale dochází k udržení pohyblivosti v kloubu a rozvoje vláken svalu. Nutno to 

však brát jako prevenci vzniku svalových kontraktur či symptomatickou léčbu 

spasticity nikoliv jako léčbu samotných kontraktur. 
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Dále z důvodu vzniku komplikace tzv. tenisového loktu jsem se musela 

zaměřit i na tuto diagnózu. Ačkoliv mnohočetné studie [44, 45] uvádí, že tato 

diagnóza postihuje každoročně 1-3 % dospělé populace zejména se zaměstnání 

s repetitivním opakováním pohybů zápěstí, tak i přes svůj hovorový název 

pouze 10 % tvoří tenisté. Dle studií biomechaniky hry tenisu může být příčinou 

narušení kinematického řetězce úderu, parametry vybavení, zkušenost tenisty 

nebo provedení úderu. Například tato studie [46] porovnávala u amatérských  

a zkušených hráčů přenos síly nárazu do oblasti laterálního epikondylu pomocí 

EMG při bekhendové technice. Zjistili tak rozdíl v pevnosti (přilnavosti) úchopu 

během různých fází úderu. Výsledky uvádí, že zkušenější hráči využívají pevný 

úchop během dopadu míče na hlavu rakety a v následné fázi tuto pevnost 

povolují o 89,2 %, zatímco u amatérských hráčů dochází ke snížení pouze  

o 61,8 %, čímž přetrvává vyšší námaha extenzorových skupin předloktí. Další 

studie [47, 48] poté hodnotí závislost tohoto zatížení vzhledem k velikosti 

rukojeti rakety. Zde bylo zpozorováno, že hráči zvýšili sílu úchopu a tím přenos 

sil  

do loketního kloubu v případě nevyhovující velikosti rukojeti. Stejně tak má vliv 

typ výpletu, hmotnost rakety, její rezonanční frekvence nebo typ kurtu, který 

ovlivňuje energii tenisového míčku [49]. Z hlediska kinematiky poté nesmíme 

opomenout ani důležitost správné funkce ostatních segmentů těla, obzvlášť 

ramenního kloubu [50]. U mého probanda ve výsledku právě změna techniky 

úderu, výpletu rakety a nedostatečná koordinace ramenního pletence při vysoké 

frekvenci tenisových turnajů s nejvyšší pravděpodobností vedla k rozvoji 

tenisového lokte. 

V rehabilitaci jsme se poté zaměřili na jednoduché prvky jako protahování, 

klidový režim a TMT bez využití speciálních konceptů či aplikace nesteroidních 

antirevmatik (NSAID) s dobrým výsledkem bez náznaků chronicity. Samotné 

využití protažení a postupného posílení přilehlých struktur podporuje i studie 
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[51], která zkoumala a porovnávala účinky protahování, excentrického 

posilování a koncentrického posilování. Bylo zde testováno 94 probandů po dobu 

6 týdnů s výsledným pozitivním účinkem bez významných rozdílů mezi 

jednotlivými technikami. Nicméně i přesto se v posledních letech rozšiřuje 

povědomí o využití různých terapeutických přístupů a jejich porovnávání je tak 

předmětem odborných studií. Studie [52] obsahující 45 probandů hodnotila efekt 

ledování, transkutánní elektostimulace a domácího cvičení (5krát týdně po 3 

týdny) vůči kinesiotapingu (5 dní v týdnu po dobu 3 týdnů) a ESWT 

(Extracorporeal Shockwave Therapy) (3krát týdně po 3 týdny). Hodnotila se 

bolest vizuální analogovou škálou a síla bezbolestného úchopu dynamometrem, 

kdy dle předpokladu měly v závěru všechny tři tyto terapie pozitivní efekt. 

Rozdíl byl ale pozorován ve velikosti účinku, kdy se za nejúčinnější prokázal 

kinesiotaping oproti prvkům fyzikální terapie. 

Další studie [53] provedená v letech 2006-2012 sledovala možný rozdíl tří 

jiných přístupů, kdy společným faktorem bylo dodržení předepsaného 

protahování přilehlých šlach a svalů. První skupina dostala dlahu na předloktí  

a ruku na dobu 6 týdnů s následným dvou týdenním klidovým režimem. Druhé 

skupině byla aplikována injekce steroidů s lidokainem a následným nasazením 

ortézy na 3 až 5 dní. Třetí skupině byla aplikována injekce lidokainu společně 

s třecí hloubkovou masáží svalů předloktí. Zde v krátkodobém úseku došlo  

ke zlepšení bolesti ve skóre VAS průměrně o 3,2 stupně u všech sledovaných 

probandů, zatímco zlepšení skóre DASH (postižení paže, ramene a ruky) a síly 

úchopu bylo pouze u druhé a třetí skupiny. V dlouhodobém (6-ti měsíčním) 

horizontu však posun pozitivního efektu byl pozorován jen u třetí skupiny.  

Na škále VAS z 6,7 na 1,3 a DASH z 48,6 na 10,3 s vyšší silou úchopu. Dlahování 

a aplikace steroidů tak vyšla hůře než využití jednoduché manuální techniky. 

Výsledek však nemusí působit tak překvapivě, neboť účinek injekcí 

kortikosteroidů je hojně probírán v odborné literatuře, kdy mnoho studií 
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dokládá hlavně jeho velký krátkodobý účinek na snížení bolesti či vysokou míru 

recidivy potíží [54, 55]. Obecně se tedy dá říct, že se lze snadno vyhnout aplikaci 

steroidů, i přes jejich velký prvotní účinek, a využít fyzioterapeutických postupů 

s podporou fyzikální terapie a ortopedických pomůcek. 
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8 ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla napsána jako kazuistika. Účelem bylo objasnit 

problematiku diagnóz durální spinální arterio-venózní malformace, spastické 

paraparézy jako následného klinického obrazu a radiální epikondylitidy. 

Speciální část byla zaměřena na praktickou spolupráci s probandem, kdy došlo 

k odebrání vstupního vyšetření, sestavení rehabilitačního plánu a provedení 

následné 6-ti měsíční terapie. Po ukončení terapií posloužilo výstupní vyšetření 

ke zhodnocení jejich efektu. 

Pozitivní efekt spolupráce probanda na mé bakalářské práci vidím hlavně 

v jeho návratu k aktivní pravidelné rehabilitaci, která tak zahrnuje všechny dílčí 

cíle zvolené v krátkodobém i dlouhodobém rehabilitačním plánu. Dále pak bylo 

splněno jeho osobní přání, a to zlepšení jeho fyzické kondice pro aktivní hru 

tenisu na vozíku.  

Literatury k danému tématu není mnoho. Sbírání dostupných domácích  

i zahraničních studií bylo pro mne velkou zkušeností. Dalším přínosem  

a obohacením mých zkušeností byla komplexní dlouhodobá rehabilitační péče 

poskytnutá mému probandovi. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a. – arteria 

AA – alergologická anamnéza 

ACT – Akrální koaktivační terapie 

ADL – activities of daily living 

AGR – antigravitační relaxace 

AO – osobní anamnéza 

AV – arterio-venózní 

bil. – bilaterálně 

CB syndrom – cerviko-brachiální syndrom 

Cp / Thp /Lp – krční / hrudní / bederní páteř 

dAVF – durální arterio-venózní fistula/píštěl 

DASH – The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

DKK – dolní končetiny 

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace 

DSA – digitální substrakční angiografie 

ESWT – Extracorporal Shockwave Therapy 

FA – farmakologická anamnéza 

FZT – fyzioterapie 

GA – gynekologická anamnéza 

HKK – horní končetiny 

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 

MR – magnetická rezonance 
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NO – nynější onemocnění 

NSAID – nesteroidní antirevmatika (antiflogistika) 

OKŘ – otevřený kinematický řetězec 

PA – pracovní anamnéza 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RA – rodinná anamnéza 

RAK – ramenní kloub  

RFT – respirační fyzioterapie 

RV – rázová vlna 

SA – sociální anamnéza 

SAVM – spinální arterio-venózní malformace 

SSA – spinální selektivní angiografie 

TMT – techniky měkkých tkání 

TrPs – Trigger points 

TRX – Suspension trainer 

UKŘ – uzavřený kinematický řetězec 

UZ – ultrazvuk 

VAS – vertebrogenní algický syndrom 

2FH – dvě francouzské hole 
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14 PŘÍLOHY 

Příloha 1 – vyplněný Barthel test 

 

Obrázek 2 - vstupní Barthel index [zdroj vlastní]  
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Příloha 2 - Cviky dle prvků metody DNS 

Poloha 3. měsíce v leže na břiše 

- VP: VNB, čelo opřené o podložku, HKK opřeny předloktím na 

podložce, lokty ve flexi, dlaně položené nad hlavou v úrovni temene, 

DKK volně extendovány v mírné vnitřní rotaci KYK (případně plosky 

mimo lehátko) 

- Provedení: s výdechem tlačíme lokty (mediální epikondyl humeru) do 

podložky, zvedáme hlavu ve směru podélné osy těla, ramena táhneme 

kaudálně od uší, lopatky směrem k hrudníku a opoře o lokty, žebra 

stahujeme do kaudálního postavení 

- Modifikace: s rotací hlavy 

- Cíl: Napřímení páteře (Thp), stimulace posturální aktivity m. serratus 

anterior, adduktorů lopatky a ramenního kloubu, zlepšení svalové 

koordinace 

 

Obrázek 3 - Nácvik napřímení hrudní páteře; šipky značí tah. sv. skupin [zdroj: Kolář, 2009] 
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Poloha 3. měsíce v leže na zádech 

- VP: VNB, s modifikací podložení DKK gymnastickým míčem 

- Provedení: aktivní nastavení do expiračního postavení hrudníku – tah 

dolních žeber kaudálně, napřimujeme hrudní a krční páteř, snažíme se 

o udržení správného rozvrstvení nitrobřišního tlaku 

- Modifikace: s využitím odporového TheraBandu, přidaný pohyb 

HKK, zapojení izometrického tlaku DKK 

- Cíl: správná kontrola nitrobřišního tlaku, aktivace posturální 

stabilizace trupu 

 

Obrázek 4 - Cvičení v expiračním nastavení hrudníku dle principů metody DNS [zdroj vlastní] 
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Příloha 3 – Cviky dle prvků metody ACT 

- VP: vleže na zádech/břiše, na boku, sed na zemi, sed na 

židli/invalidním vozíku s případným podložením DKK overballem 

nebo gymnastickým míčem pro udržení pozice či dorsální flexe nohy, 

ruka v kupulovité poloze 

- Opěrné body: paty a karpální kůstky (zejména karpometakarpální 

skloubení) 

- Provedení: vyvinutí izometrického tlaku opěrnými body 

- Cíl: napřímení páteře s následným zlepšením posturální stabilizace a 

svalové koordinace 

 

 

 

Obrázek 6 - Schéma nácviku nízkého vzpěru dle ACT [Palaščáková Špringrová, 2011] 

Obrázek 5 - Variace cviků ACT vleže na zádech [Palaščáková Špringrová, 2011] 
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Obrázek 7 - Variace cviku ACT v sedě na židli/zemi [Palaščáková Špringrová, 2011] 
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Příloha 4 – Cviky pro posílení RAK s Therabandem 

- VP: korigovaný sed na židli nebo invalidním vozíku bez postranních 

opěrných dílů 

- Provedení: cvik veden vždy v ose pohybu kloubu, v plném rozsahu 

- Cíl: zvýšení svalové síly (ramenního pletence) v co největším možném 

rozsahu pohybu 

 

Obrázek 8 - Cvik s Therabandem do flexe (vlevo), do extenze (vpravo) [zdroj vlastní] 

 

Obrázek 9 - Variace cviku s Therabandem do zevní rotace v RAK [zdroj vlastní] 
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Obrázek 10 - Cvik s Therabandem do abdukce RAK [zdroj vlastní] 
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Příloha 5 – Cviky v závěsném systému TRX 

Retrakce ramenního pletence, TRX 

- VP: v sedě na zemi s pokrčenými fixovanými DKK, ramena v 90° flexi 

- Provedení: stah lopatek směrem k sobě a dolů, posunutí ramen dozadu; 

trup zůstává napřímený stále na stejném místě 

- Obtížnost cviku udává bod zavěšení systému TRX vůči tělu a délka lan 

- Cíl: zlepšení svalové koordinace ramenního pletence, aktivace 

mezilopatkového svalstva (mm. rhomboidei), zvýšení svalové síly 

 

Obrázek 11 - Retrakce ramenního pletence s TRX (vlevo výchozí pozice, vpravo koncová pozice) 

[zdroj vlastní] 
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Deprese ramenního pletence, TRX 

- VP: v sedě na židli, DKK pokrčené v kyčli i kolenou do 90°, paže pokrčené 

v lokti do 90°, popruhy okolo loktů 

- Provedení: tlak loktů směrem dolů do popruhů → stažení lopatek dolů, 

lehké nadzvednutí pánve od židle 

- Bod zavěšení systému TRX je nad hlavou 

- Cíl: edukace deprese ramenního pletence a lopatek, napřímení páteře 

 

Obrázek 12 - Deprese ramenního pletence s TRX (vlevo výchozí pozice, vpravo koncová pozice) 

[zdroj vlastní] 
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Široký přítah, TRX 

- VP: v sedě na zemi s pokrčenými fixovanými DKK, ramena v 90° flexi 

- Provedení: krčte lokty do široka od sebe → přitahujte se (stah lopatek 

směrem k sobě a dolů), trup zůstává napřímený 

- Obtížnost cviku udává bod zavěšení systému TRX vůči tělu a délka lan 

- Cíl: zlepšení svalové koordinace ramenního pletence, aktivace 

mezilopatkového svalstva, zvýšení svalové síly HKK 

 

Obrázek 13 - Široký přítah s TRX (vlevo výchozí pozice, vpravo koncová pozice) [zdroj vlastní] 
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Úzký přítah, TRX 

- VP: v sedě na zemi s pokrčenými fixovanými DKK, ramena v 90° flexi, 

hřbety rukou směřují ke stropu 

- Provedení: krčte lokty směrem k tělu a zároveň přetočte ruku dlaní ke 

storpu → přitahujte se, trup zůstává napřímený 

- Obtížnost cviku udává bod zavěšení systému TRX vůči tělu a délka lan 

- Cíl: zlepšení svalové koordinace ramenního pletence, aktivace 

mezilopatkového svalstva, zvýšení svalové síly HKK 

 

Obrázek 14 - Úzký přítah (vlevo výchozí pozice, vpravo koncová pozice) [zdroj vlastní] 
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Příloha 6 – Automobilizace C-Th přechodu 

 

Obrázek 15 - Ukázka automobilizace C-Th přechodu [zdroj vlastní] 


