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Úvodník

VZDELÁVANIE
V rámci doškolováku (SZU) u lekárov v tomto školskom roku
naplno nabieha nový systém, ktorý sme zahájili od vstupu
Slovenska do Európskej únie v máji 2004. Postupne sú totiž
novopríjmaní lekári zaradení do nášho odboru ako do základného, t. j. budú sa pripravovať len na jednu atestáciu
počas štvorročnej prípravy. Jednotlivé odbory, ktoré musí
lekár absolvovať v rámci cirkulácie, sú uvedené na internetovej stránke www.szu.sk.
Z praktického hľadiska majú s týmito povinnosťami budúcich atestantov problémy najmä primári jednotlivých pracovísk. Keďže adept je prijatý na konkrétne pracovisko a musí
dochádzať za prácou na pracoviská iné, prípadne na pracoviská mimo nemocnice alebo mesta. Z hľadiska primára (tútora) však treba povedať, že si to môže zľahčiť tým, že vypracuje pre adepta prípravu na celé štyri roky hneď na začiatku,
aby boli jednotlivé kroky cirkulácie vopred jasné. Tak môže
adept vypomôcť aj na vlastnom – rehabilitačnom pracovisku.
Kurzy doporučené katedrou je optimálne rozplánovať tak, že
nebudú nahustené v jednom roku. Adept tak môže absolvovať každý rok napr. jeden kurz manuálnej terapie, jeden kurz
hipoterapie a jeden základný kurz. Následne získané teoretické a praktické vedomosti si môže preverovať, upevňovať
a ďalším samoštúdiom zlepšovať počas celého nasledujúceho roka medzi jednotlivými kurzami. V druhom a treťom roku
prípravy si môže tento koncept zopakovať. V poslednom roku
prípravy bude mať pred sebou už len minimálne množstvo
prednášok a praktických ukážok, takže sa môže sústrediť
hlavne na samoštúdium. Uvedený spôsobo prípravy umožní
skvalitniť praktickú a teoretickú časť ďalšieho vzdelávania.
Od budúceho roka sa plánuje aj zavedenie novej formy študentského indexu (logbook), v ktorom bude príprava a jej
priebeh dopodrobna zaznamenaný, takže študent bude nielen
absolvovať patričný počet vyšetrení, zásahov, vyhodnotení
a pod., ale bude to musieť písomne doložiť. Na jednej strane
to môžu adepti vnímať ako ruky zaväzujúci krok pre lekárov
na druhej strane sa ,,vyčíri rybník“ a príprava bude ľahšie
odsledovateľná.
Pamätajte na to, že pôjdete atestestovať za štyri roky už dnes!
06.09.06 A. Gúth

www.rehabilitacia.sk
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LATERALITA A SMĚROVOST CHŮZE
Autoři: A. Zaatar1, I. Vařeka1,2
Pracoviště: 1Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci , 2Lázně Luhačovice, a.s.

Souhrn

U 46 probandů různých profesí a národností (19 žen a 27 mužů) ve věkovém rozmezí 18 až 33
let (průměrný věk byl 23,5 roku) byl zkoumán vztah mezi směrovostí (zatáčivostí) chůze (na
vzdálenost 5, 10 a 20 metrů) a testy laterality ruky (17 testů), nohy (7 testů) a oka (5 testů) a vztah
směrovosti chůze k asymetrii zatížení dolních končetin ve stoji. Směrovost chůze byla stanovena
pomocí indexu směrovosti z 10 pokusů, ostatní testy laterality byly prováděny pouze jednou.
Byl prokázán vztah směrovosti chůze s některými testy laterální preference ruky (6 testů) a nohy
(pouze test preference při chůzi ze schodů). Naopak nebyl prokázán vztah směrovosti chůze k
okovosti a poněkud překvapivě ani k asymetrickému zatížení dolních končetin ve stoji.
Klíčová slova: lateralita, směrovost, chůze, rehabilitace
Zaatar, A., Vařeka, I., : A laterality and direction of walk

Summary
They tested relation between a direction of walk
and laterality of a hand, a foot and an eye and
in the next, relation between direction of walk
and an asymmetrical load of standing legs. The
tested group included 46 probands /19 women,
27 men/ in age of 18-33 years. The authors used
the several tests /17 in hand, 7 in foot, 5 in eye
and 3 in walk on 5-10-20 m/. They proved the
positive relation in first case /direction and laterality/ and no relation in case of walk-eye and
asymmetrical load of standinf legs.
Key words: laterality – direction of walk - rehabilitation
Zaatar, A., Vařeka, I.: Lateralität und der Leitweg
des Gehens

Zusammenfassung
Bei 46 Probanden verschiedenen Professionen
und Nationalitäten (19 Frauen und 27 Männer)
in der Altersspanne von 18 - 33 Jahre (Durchschnittsalter war 23,5 Jahre) war die Relation
zwischen den Leitweg (dem Wenden) des Gehens
(auf die Distanz 5, 10 a 20 Meter) und den Tests
der Handlateralität (17 Tests), des Beins (7 Tests)
und des Auges ( 5 Tests) untersucht, wie auch
die Relation des Leitweges des Gehens zur Assymetrie der Belastung unteren Extremitäten in
stehender Stellung. Der Leitweg des Gehens war
mit der Hilfe des Indexleitweges von 10 Experimente festgestellt, andere Tests der Lateralität
waren nur einmal durchgeführt. Die Relation
zwischen den Leitweg des Gehens und manchen
Tests der Lateralpräferenz der Hand (6 Tests)
und des Beins (nur der Präferenztest beim Gehen durch die Treppe) war bewiesen. Im Gegenteil die Relation des Leitweges des Gehens zur
assymetrischen Belastung unteren Extremitäten
in stehender Stellung war nicht bewiesen.
Schlüsselwörter: Lateralität – Leitweg – Gehen
– Rehabilitation

Úvod

Definic laterality, laterální preference a laterální
dominance je celá řada. V zásadě lze lateralitu
považovat za stranovou asymetrii zapojení
párových orgánů a struktur těla do různých
funkcí (Vařeka, 2001). Laterální preference
spočívá v přednostním užívání (nikoliv však
výhradním užívání) pravé nebo levé končetiny
nebo orgánu (např. oka) při koordinačně nebo
fyzicky náročnější činnosti (Měkota, 1984).
Laterální dominance znamená převládnutí jedné
činnosti (funkce) jednoho párového orgánu či

struktury při současnem vykonávání různých
činností (funkcí) a nebo stranově rozdílnou výkonnost pro stejnou činnost (funkci) (Vařeka,
2001).
Lateralita má tři kategorie (dexterie, sinistrie,
ambilateralita) a 5 základních druhů (rukovost,
nohovost, zrakovost, točivost, zatáčivost
(směrovost), zvláštním případem je tzv. zkřížená lateralita (Vařeka, 2001). Jsou popisovány i další druhy laterality, které se projevují ve
funkci dalších párových orgánů, např. ucha

131

Rehabilitácia, Vol. 43, No. 3, 2006

Graf 1 Rozložení četností indexu směrovosti

nebo hlasivek, a týká se i některých nepárových orgánů, např. jazyka. Mimoto se projevuje lateralita v řadě dalších forem např.
v rozdílné teplotě odpovídajících si částí těla a
rozdíly v citlivosti (např. vůči chladu) (Měkota, 1984). Opakovaně byly prokázány věkové
a pohlavní rozdíly v lateralitě (Vařeková et al.,
2003).
Za příčinu vzniku a vývoje laterality je považována řada faktorů, které jsou uvedeny
v některých souhrnných pracích (Měkota,
1984, Vařeka, 2001). Tradičně jsou zdůrazňovány faktory neurologické a anatomické, ale i
vlivy sociální, genetické, náboženské, kulturní,
psychické vlivy atd. Všechny tyto faktory
působí na lidské tělo a tak ovlivňují posturu,
atitudu a další motorické činnosti, např. chůzi,
která patří k nejdůležitějším (Borel, 2004; Vahvanen, 1980; De-Bujanda, 2003). Právě vývoj postury a laterality má zřejmě velmi úzkou
souvislost (Vařeka, 2001).

Cíle a hypotézy
Hlavním cílem práce bylo nalézt vztah mezi
lateralitou (dominance či preference) ruky, nohy
či oka a směrovostí chůze; a najít vztah mezi
asymetrií zatížení dolních končetin ve stoji a
směrovostí chůze. Čtyři pracovní hypotézy
vycházely z předpokladu, že směrovost chůze
souvisí s lateralitou dolních končetin, lateralitou
očí, lateralitou horních končetin a asymetrií
zatížení dolních končetin ve stoji.

Metodika

IS
S

-10 až -4
-1

-3 až +3
0

+4 až +10
+1

Bylo testováno 46 probandů různých profesí
a národností (19 žen a 27 mužů) ve věkovém
rozmezí 18 až 33 let (průměrný věk byl 23,5
roku), kteří neměli žádné zřetelné strukturální
poruchy funkcí pohybového systému nebo
zřejmou neurologickou poruchu (především
vestibulárního systému).
Každý proband byl prakticky testován, kterou
horní končetinu spontánně používá při určitých
činnostech častěji nebo jako první (rukovost).
Okruh testovaných činností pro horní končetiny
(HKK) byl: R1 - navlékání jehly (držení nitě);
R2 - držení teleskopu (ruka bližší obličeji); R3
- puška (ruka, která drží zbraň blíže obličeji a
mačká spoušť); R4 - míření přes palec; R5 psaní; R6 - držení lžíce; R7 - držení zubního
kartáčku; R8 - držení hřebene; R9 - držení jehly;
R10 - hod na cíl; R11 - chycení míčku; R12 sepnutí rukou (který palec je výše); R13 uvázání tkaničky (ruka výše/na konci); R14 držení hokejky (ruka výše/na konci); R15 držení smetáku (ruka výše/na konci); R16 držení lopaty (ruka výše/na konci); R17 - držení
sekery (ruka výše/na konci); R18 - držení
basebalové pálky (na kterém rameni leží pálka).
Dále byl každý proband obdobně testován ke
zjištění laterality dolních končetin (nohovost)
následujícími testy: N1 - vedoucí noha při sklouznutí; N2 - vedoucí noha při chůzi do schodů;
N3 - vedoucí noha při chůzi ze schodů; N4 vedoucí noha při vykročení; N5 - kop na cíl;
N6 - poskok na jedné noze; N7 - vedoucí noha
při skoku do dálky z místa.
Okovost (zrakovost) byla zjišťována pomocí
testů: O1 - navlékání jehly; O2 - pohled do
láhve; O3 - teleskop; O4 - míření “puška”; O5
- míření přes palec.
Všechny výše uvedené testy byly prováděny
pouze jednou, byla tedy zjišťována preference. Nerozhodnost ve výsledku testu znamenala, že lateralita pro konkrétní činnost nebyla
vyjádřena.

Tabulka 1 Stanovení směrovosti podle indexu směrovosti
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Graf 2 Směrovost chůze

Při testování asymetrie zatížení dolních končetin ve stoje byla pomocí mechanické osobní
váhy zjištěna celková hmotnost probanda. Poté
se proband postavil na dvě váhy, zaujal vlastní
vzpřímené držení těla v klidu se zavřenýma
očima a s horními končetinami volně visícími
podél těla. Žádná další korekce nebyla provedena a byla zjištěna strana většího zatížení,
jednak absolutního (s přesností 0,5 kg) a při
minimálním rozdílu 10 % celkové hmotnosti.
K testování směrovosti chůze byla na podlaze
vyznačena přímou dvacetimetrovou linií osa
chůze. Proband se postavil se zavřenýma očima tak, aby měl tuto linii mezi nohama, a na
povel šel vpřed. Jakmile přikročila jedna noha
linii, bylo to považováno za směrovost v opačném směru než noha, která linii překročila.
Pokus byl opakován desetkrát a mimo stranu
překročení linie byl zaznamenáván i úsek,
během kterého k překročení došlo (do 5, do 10
nebo do 20 m). Ze získaných hodnot byl vypočítán “index směrovosti” tak, že výsledek
každého pokusu byl označen –1 při překročení doleva, +1 při překročení doprava, 0 pokud
nedošlo k překročení. Získané hodnoty
ze všech 10 pokusů byly sečteny a výsledná
hodnota přestavovala index směrovosti (IS). Na
základě hodnot indexu směrovosti byla stanovena směrovost (S) podle následující tabulky
(tab. č. 1):
Mimo “celkový” index směrovosti (IS20) a
“celkovou” směrovost (S20) byl vypočítán
index směrovosti pro 5 metrů chůze (IS5) a pro
10 metrů chůze (IS10). Na jejich základě byla
nastavena směrovost pro 5 metrů (S5) a pro 10
metrů chůze (S10).
Získaná data byla zpracovaná za pomocí statistického programu Statgraphics, k testování
hypotéz byly použity kontingenční tabulky a
ő2-test.

Výsledky a diskuze

Rozložení četností hodnot indexu směrovosti
ukazuje graf 1.
Výsledky směrovosti chůze (stanovené na základě IS) jsou přehledně uvedeny v grafu 2. L
znamená stáčení doleva, P stáčení doprava, N
bez stáčení. Např. během prvních 5 metrů chůze převažovalo stáčení doleva u 5 probandů,
během prvních 10 metrů chůze u dalších 2 probandů (celkem tedy během prvních 10 metrů u
5+2=7 probandů). Počet probandů bez stáčení
na jednu či druhou stranu (N) s rostoucí
vzdáleností klesá. Je zajímavé, že zatímco stáčení doleva se projevilo především během prvních 5 metrů chůze, stáčení doprava až ve 2.
úseku, tedy mezi 5. a 10. metrem chůze.
Rozdíly v zatěžování dolních končetin ve stoji
na dvou vahách jsou uvedeny v grafu 3. L
znamená větší zatížení levé dolní končetiny, P
pravé dolní končetiny, N bez rozdílu
v zatěžování a to buď absolutní (s přesností
0,5 kg) či při minimálním rozdílu pod 10 %
celkové hmotnosti.
Směrovost chůze a lateralita dolních končetin
Pouze pro test N3 (vedoucí noha při chůzi ze
schodů) byl prokázán statisticky významný
vztah mezi nohovostí a směrovosti chůze pouze pro vzdálenost do 20 m (p<0,05).
V ostatních případech nebyla prokázána statistická významnost vztahu na hladině p<0,05,
je ale zajímavé, že pro testy N2 (vedoucí noha
při chůzi do schodů) a N3 (vedoucí noha při
chůzi ze schodů) tato významnost roste spolu
s rostoucí vzdáleností. Vztah mezi směrovostí
chůze a nohovostí byl tedy prokázán pouze
pro test chůze ze schodů. Zajímavé je, že se
projevuje v převážné většině u vykročivších
pravou dolní končetinou (rozdíl pouze absolutní, nikoliv statisticky významný).
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Graf 3 Rozdíly v zatěžování dolních končetin ve stoji

Směrovost chůze a lateralita očí

Pro žádný z 5 provedených testů okovosti
nebyla prokázána statisticky významná souvislost se směrovostí chůze. Přesto je u testů
O2, O3, O4 a O5 zřejmé zvyšování statistické
významnosti vztahu ke směrovosti chůze při
prodlužující se vzdáleností chůze.
Směrovost chůze a lateralita horních končetin
Statisticky významný vztah rukovosti ke
směrovosti chůze byl zjištěn pro vzdálenost
do 10 m (p<0,05) a pro vzdálenost do 20 m
(p<0,01) u testů R2 (ruka držící teleskop blíže
obličeji) a R7 (ruka držící zubní kartáček), a
pro vzdálenost do 20 m (p<0,05) u testů R8
(ruka držící hřeben), R13 (ruka výše/na konci
při uvázání tkaničky), R16 (ruka výše/na konci- při držení lopaty) a R17 (ruka výše/na konci- při držení sekery).
Rostoucí statistická významnost vztahu ke
směrovosti chůze s její vzdáleností byla zjištěna
pro testy R2 (ruka držící teleskop blíže
obličeji), R7 (ruka držící zubní kartáček), R8
(ruka držící hřeben), R9 (ruka držící jehlu), R10
(ruka pro hod na cíl), R11 (ruka pro chycení
míčku), R13 (ruka výše/na konci - při uvázání
tkaničky), R15 (ruka výše/na konci - při držení
smetáku), R16 (ruka výše/na konci - při držení
lopaty) a R17 (ruka výše/na konci - při držení
sekery), nicméně v těchto případech nedosáhla
hladiny p < 0,05.

Směrovost chůze a asymetrie zatížení
dolních končetin ve stoji

Výsledky neprokázaly vztah asymetrického
zatížení dolních končetin a směrovosti chůze
na hladině p<0,05. I zde byl ale pro oba testy
(absolutní rozdíl zatížení a rozdíl nejméně 10
% hmotnosti) zjištěn vzestup statistické významnosti vztahu při prodlužující se vzdálenosti. Vztah mezi asymetrií zatížení nohou a
testy nohovosti v tomto případě zkoumán

nebyl, v jiné práci ale nebyl prokázán (Vařeka,
Králová, Vařeková, 2001).
Výše uvedené výsledky se liší od práce Mayerové a Mayera, kteří nezjistili souvislost
směrovosti lokomoce s rukovostí, nohovostí
ani zrakovostí (Měkota, 1989). Uvedení autoři
ovšem nesledovali vztah směrovosti lokomoce
(chůze, plavání, bruslení) k jednotlivým testům
nohovosti, rukovosti či okovosti, ale k indexu
laterality vypočtenému z několika různých testů
pro horní či dolní končetiny nebo oči.
Používání indexu laterality je ovšem problematické, protože záleží na typu zvolených testů
a jejich počtu a metodika není standardizovaná,
takže výsledky různých studií stejně není
možné přímo srovnávat (Vařeka, 2001).
Z popisu metodiky Mayerových také není
zcela jasný počet opakování testů směrovosti a
způsob stanovení výsledné směrovosti pro
konkrétní způsob lokomoce. Jinou původní
práci zabývající se spontánní směrovostí chůze u probandů s intaktním pohybovým a nervovým systémem se nám v recentní literatuře
nepodařilo nalézt. Práce týkající se asymetrických nálezů při kinematické či kinetické analýze chůze u pacientů po ortopedických operacích nebo s neurologickým onemocněním se
v literatuře objevují opakovaně, žádná se však
nezabývá směrovostí. Navíc bez hlubší znalosti zákonitostí výskytu stranových rozdílů
v běžné populaci je obtížné stanovit, nakolik
jsou výsledky zjištěné u pacientů ovlivněny
onemocněním. Na druhé straně nemůžeme
s určitostí tvrdit, že směrovost chůze zjištěná u
našich probandů nebyla ovlivněna klinicky
nevýraznou neurologickou poruchou (např.
vestibulární) nebo ortopedickou vadou. Ale
vzhledem k tomu, že s výjimkou 6 probandů
většina pacientů nepreferovala ve směrovosti
výrazně žádnou stranu (viz graf č. 1), nebyla
zřejmě případná porucha či vada rozhodujícím
faktorem. I když lze logicky předpokládat
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vztah nohovosti a směrovosti k běžným anatomickým a funkčním asymetriím dolních končetin, které jsou v běžné populaci normou, není
nám známa původní práce, která by se tímto
problémem zabývala.

Závěr

Byl prokázán vztah směrovosti chůze s některými testy laterální preference ruky (6 testů) a
nohy (pouze test preference při chůzi ze
schodů). Naopak nebyl prokázán vztah směrovosti chůze k okovosti a poněkud překvapivě
ani k asymetrickému zatížení dolních končetin
ve stoji. Ve všech případech statisticky významného vztahu mezi testem preference nohy
při chůzi ze schodů a směrovostí chůze šlo o
pravostrannou preferenci v daném testu. Při
všech vyšetřeních (mimo opakovanou chůzi)
byla hodnocena první reakce vyšetřovaného,
tedy preference. Nebyla sledována dominance, což by mohlo objasnit další možné vztahy
mezi směrovostí chůze a lateralitou.
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PORADCA UROLOGICKEJ REHABILITÁCIE
Urologickej rehabilitácii sa v našich podmienkach venuje pomerne málo pozornosti. Na rozdiel od pracovísk v nemecky hovoriacich krajinách, kde sú na túto problematiku
špecializované viaceré veľké centrá a pracoviská.
V publikácii Wolfgang Ide/Winfried Vahlensiesk/, Thomas Gilbert/Katrin Vollmer: Ratgeber Urologische Rehabilitation 2006, Pflaum
Verlag München, ISBN 3 – 7905 – 0940 – X
autori rozoberajú najčastejšie urologické ochorenia, u ktorých rehabilitácia prichádza do úvahy.V oblasti týchto ochorení dominuje inkontinencia moču (najmä u žien), rakovinové
ochorenia (rakovina prostaty u mužov
a karcinóm močového mechúra), infekčné ochorenia (zápal močového mechúra, zápal prostaty) a veľkú skupinu pacientov tvoria poruchy
erekcie. Autori pri poruchách erekcie rozoberajú príčiny a možné spôsoby liečby: hormóny, rastlinné preparáty, Viagra, medicínsky uretrálny systém na erekciu, injekčná terapia
a vakuová terapia.
Autori sa venujú tréningu kontinencie, kde kladú dôraz najmä na pohybovú liečbu, pri ktorej
zabezpečujú tréning panvového dna. Pacienti
musia absolvovať výučbu k tomuto tréningu,
aby pochopili základy anatómie. Sú uvádzané
aj akupresúrne body, elektrostimulácia
a biofeedback.
V ďalšom sa autori venujú terapii poškodených
erekčných
schopností.
Vychádzajú
z pohybovej liečby, z tréningu svalovej sily
dolných končatín a panvového dna, pričom sú
využívané prístroje umožňujúce izometrické
typy cvičení, ako aj terrabandy využívajúce
uzavreté reťazce pri cvičeniach.
Samostatná kapitola je venovaná rovnováhe,
mobilizácii a nácviku rovnováhy na instabilných plošinách. Nezabúda sa ani na masáže,
elektroterapiu, medicínsky indikované kúpele,
dietoterapiu a psychoterapiu.
Kniha urologickej terapie by mala patriť medzi
základné informačné zdroje rehabilitačného
lekára a fyzioterapeuta.
A. Gúth
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KLOUBNÍ VYŠETŘENÍ
MLADÝCH HRÁČEK VOLEJBALU
Autoři: R. Vorálek1, V. Süss1, M. Tichý2
Pracoviště: 1. Univerzita Karlova v Praze, fakulta tělesné výchovy a sportu, 2. Ústav zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Souhrn

Cílem příspěvku je ukázat na základě funkčního vyšetření kloubů, zda se vyskytují dysfunkce
kloubů horních končetin u skupiny volejbalistek, které pravidelně trénují po dobu 4 – 5 let.
Jedná se o případovou studii popisného charakteru, pomocí funkčního vyšetření kloubů a svalů
horních končetin.
Výsledky manuálního vyšetření ukázaly, že funkční poruchy kloubů horních končetin jsou u
hráček volejbalu poměrně časté. U našeho souboru se tyto poruchy vyskytly u osmi probandek
z deseti. Více bývá zatěžována dominantní horní končetina, kterou je u všech probandek našeho
souboru pravá. Větší zatěžování pravých horních končetin však není v souladu s naším nálezem
většího výskytu funkčních poruch v levých horních končetinách. Je tedy možné, že na vině může
být to, že levé končetiny jsou u praváků méně svalově vyvinuté, tedy slabší a zřejmě i hůře
pohybově koordinovatelné. Pro praxi lze doporučit důsledněji se věnovat kompenzačním cvičením a rozvoji všech pohybových schopností a ne věnovat se pouze specializovanému tréninku,
zejména v počátečních fázích sportovní přípravy.
Klíčová slova: Volejbal, manuální vyšetření horních končetin, kloubní blokáda
Vorálek, R. 1, Süss, V. 1, Tichý, M. 2: The joint
examination in young voleyball-players

Vorálek, R. 1, Süss, V. 1, Tichý, M.˛: Gelenkuntersuchung der jungen Volleyballspielerinen

Summary

Zusammenfassung

The authors manually examined the arm joints
in young girls, who were trained periodically 5
years. They proved function derangement in 8
probands from 10. A dominant arm was more
laden, in all cases it was right side, but a positive
finding was on the left side. The left arms were
less developed in muscles, power and coordination. That is why they recommend the compensation exercises, not only specialised training.

Das Ziel des Beitrages ist auf Grund der Funktionsuntersuchung der Gelenke zu zeigen, ob die
Dysfunktionen der Gelenke oberer Extremitäten
bei der Gruppe der Volleyballspielerinnen auftreten. Sie trainieren regelmässig Zeitlang von 4 –
5 Jahren. Es handelt sich um die Fallstudie des
beschriebenen Charakters, mit Hilfe einer Funktionsuntersuchung der Gelenke und der Muskeln oberer Extremitäten. Die Resultate der manuellen Untersuchung zeigten, dass die
Funktionsstörungen der Gelenke oberer Extremitäten bei den Volleyballspielerinen verhältnismässig häufig sind. Mehr ist die dominante
obere Extremität belastet, die bei allen Probandinen unserer Datei die rechte ist. Die Mehrbelastung der rechten oberen Extremitäten ist aber
nicht in Übereinstimmung mit unserem Untersuchungsbefund der grösseren Funktionsstörungsfällen in der linken oberen Extremitäten. Es ist also möglich, dass Schuld daran sein
kann, dass die linke Extremitäten bei den
Rechtshänder weniger muskulös entwickelt sind,
also sind schwächer und offenbar auch schlechter beweglich koordinationsfähig. Für die Praxis kann man empfehlen sich konsequenter den
Kompensationsübungen und der Entwicklung
aller Bewegungsfähigkeiten zu widmen und nicht
nur einem spezialisierten Training.

Key words: voleyball – manual examination –
joint blockade – rehabilitation

Schlüsselwörter: Volleyball – manuelle Untersuchung – Gelenkblokade – Rehabilitation
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Úvod
Funkční poruchy jsou nejběžnější příčinou
bolestí pohybového ústrojí. Nejčastěji se funkční poruchy vyskytují v oblasti páteře a bývají
velmi často zřetězené. Znamená to, že porucha
na jednom konci páteře může vyvolat další
poruchu na opačném konci. Nejběžnější funkční
poruchou je kloubní blokáda (Trojan, Druga,
Pfeiffer a Votava, 2001).
Funkční poruchy a řetězení poruch funkce jsou
opakovaně empiricky ověřovány a mezi odborníky diskutovány, různě definovány a vysvětlovány různými mechanismy. Ve výkladu
vzniku řetězení funkčních poruch jsou odborníci rozděleni na dva proudy. První skupina
preferuje mechanický výklad vzniku na podkladě anatomicko-biomechanických vztahů.
Druhý směr dává přednost výkladu kybernetickému, kde rozhodující úlohu při řízení motoriky má CNS (Vařeka a Dvořák, 1999).
Kloubní blokáda je mechanickou překážkou
v kloubu. Jinak řečeno je kloubní blokáda
funkčně reverzibilní, omezená pohyblivost kloubů, spojená s pohybem omezeným kvantitativně, s kvalitativně změněnou, patologickou
bariérou. Blokáda vzniká tím, že nastane
uskřinutí meziobratlového pouzdra v kloubní
štěrbině, tedy mezi oběma kloubními ploškami. Malý kousek chrupavky zvaný meniskoid
brání spontánnímu uvolnění kloubního pouzdra
a tím dochází k omezení pohyblivosti v kloubu
(Lewit, 1996). Později Lewit (2003) upozorňuje, že tato teorie o meniskoidech není jednoznačně prokázána.
Kloubní blokáda vyvolává reflexní odpovědi
na ostatních strukturách v segmentu a ty mohou ovlivňovat funkce dalších částí hybného
systému, orgánů. Reflexní změny jsou charakterizovány hyperalgickou kožní zónou, prosáknutím podkoží, svalovými spasmy, bolestivými “trigger pointy”.
Omezení pohyblivosti dáváme do spojení
s orgánem aktivního pohybu, tj. svalu. Omezená pohyblivost v jednom segmentu působí
hypermobilitu v jiném (Lewit, 1996). Janda (In:
Lewit, 1996) prokázal úlohu zkrácených svalů
při omezení pohyblivosti.
Rychlíková (1997) píše o rozdělení funkčních
kloubních blokád na klinicky němé a klinicky
manifestované. Němé funkční blokády nemocnému přímo nezpůsobí obtíže, pouze mohou
občas potíže vyvolat přes reflexní změny. Němé
blokády mohou ovlivňovat i některé další funkce. Manifestované funkční kloubní blokády jsou
vyvolány subjektivně bolestí, která nevzniká

okamžitě, ale postupně během několika hodin.
Dochází při nich k omezení pohybu a vlivem
svých kompenzačních mechanismů si organismus vytváří náhradní pohybový mechanismus, který vyvolá subjektivně obtíže.
Za fyziologických podmínek vznikají i u zdravých jedinců lehké blokády, které se samy
spontánně upravují. Prvním činitelem způsobujícím blokády je samo zatížení, které překračuje individuální odolnost, anebo pro jedince
škodlivý pohybový stereotyp. Nejčastější
příčinou funkčních poruch a blokád a zejména
recidiv je chybný stereotyp následkem nerovnováhy mezi svalovými skupinami, a statické
přetěžování (Lewit, 1996).
Capko (1998) píše o funkční kloubní blokádě
jako o specifické funkční poruše páteře, která
je charakterizována omezením pohybu nebo
úplnou nemožností pohybu v kloubu. Nejčastěji
se vyskytuje na meziobratlových kloubech.
Není to jen porucha v určitém segmentu, ale
může vyvolat změny a poruchy i v dalších
úsecích páteře. Dále Capko ve své publikaci
konstatuje, že termín funkční blokáda má zcela
jiný význam než termín kloubní blokáda
používaný v ortopedii a traumatologii. Kloubní blokádu definuje jako bolestivou kloubní
zarážku, která vzniká při pohybu se současným omezením pohybu v kloubu, což je
důsledkem patologických strukturálních nitrokloubních změn.
A funkční kloubní blokáda je omezení pohybu
bez patomorfologických změn, které lze odstranit a pohyb obnovit, chybí pružení a je
patrná bariéra.
Klinické projevy funkční kloubní blokády rozeznává Capko subjektivní a objektivní. Mezi
subjektivní projevy řadí omezení pohybu
v různých směrech, bolest, dále reflexní změny jako jsou hyperalgické zóny a svalové
spasmy. Jako objektivní projevy cituje omezení hybnosti kloubu v různých směrech, lokální
hypermobilitu v sousedních pohybových
segmentech a reflexní změny, ke kterým patří
hyperalgické zóny, svalové spasmy a bolestivé body.
Nastane-li blokáda v pohybovém segmentu u
mladistvých, bývají následky na první pohled
málo patrné. Může se dostavit krátce trvající
bolest, potíže se však zpravidla záhy upraví a
dojde ke kompenzaci (Lewit, 1996).
Rychlíková (1997) popisuje funkční kloubní
blokádu jako omezení kloubní vůle v jednom,
nebo více možných směrech na podkladě funkčním a nikoliv jako důsledek degenerativních
změn.
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Podle Tichého (2003) patří funkční blokáda
kloubu k nejčastějším funkčním poruchám
v pohybovém aparátu a je jedním
z nejběžnějších termínů v klinické praxi. Tento
termín má vyjadřovat, že struktura kloubu, kosti
a měkké tkáně není stavebně narušená, ale
přitom kloub nefunguje tak, jak by měl. Celkový
rozsah pohybu se u funkční blokády kloubu
nemění, dochází však k relativní změně dílčích
pohybů, ze kterých se celkový pohyb kolem
jedné osy skládá.
Výše uvedení autoři se shodují v tom, že funkční
kloubní blokádu je možné odstranit mobilizací
nebo manipulací do omezeného směru, což
znamená, že porušenou funkci lze okamžitě
odstranit.
S pojmem funkční kloubní blokáda se setkáváme v pracích mnoha, autorů například Capka
(1998), Jandy (1999), Lewita (2003), Rychlíkové (2002), Véleho (1995). Tito autoři studovali problematiku dysfunkce kloubů a okolních kosterních svalů především manuálně bez
přístrojů, jejich výsledky jsou proto zatíženy
značnou subjektivností. Koncepčně nový
přístup k problematice dysfunkce kloubu a jeho
svalů rozvíjí Tichý (2003, 2005), který se již
řadu let zabývá obecným mechanickým
chováním kloubů a kosterních svalů za fyziologických a funkčně patologických podmínek.
Na rozdíl od ostatních autorů je jeho přístup
výhodný z následujících důvodů:
1. Současně vyšetřuje klouby a jejich svaly. Přitom vychází z předpokladu, že funkční blokáda kloubu může být způsobena nejen dysfunkcí samotného kloubu, ale i kosterního svalu.
2. Akcentuje vyšetření kloubu ve fyziologických směrech pohybu, tedy ve směrech, které
běžně v kloubu vykonáváme činností svých
kosterních svalů.
3. Umožňuje vyšetření kloubu trojrozměrně,
tzn. vyšetřit kloub ve všech základních osách a
rovinách, které umožňují anatomické poměry,
a udělat si tak prostorovou představu o jeho
funkčním stavu.
Díky takovéto metodice vyšetření můžeme
stanovit pravidla, podle kterých se chová
funkčně zablokovaný kloub ve srovnání
s kloubem zdravým. Tato pravidla se týkají
změn rozsahu kloubních pohybů, změn velikostí kloubních vůlí a změn v napětí svalů či
svalových skupin, které v kloubu provádějí
aktivní pohyby a jsou obecně aplikovatelné na
kterýkoliv synoviální kloub lidského těla (Tichý, 2005).

Tabulka č. 1. Charakteristika souboru:

Soubor a metoda
Jedná se o případovou studii popisného charakteru, pomocí funkčního vyšetření kloubů a
svalů horních končetin.
Sledovaný soubor
Výzkumný soubor tvořilo 10 hráček volejbalového družstva Olympu Praha hrajícího Českou extraligu kadetek ve věku od 15 do 16 let.
Jednalo se o samovýběr - self selection (Kerlinger, 1972). V době provádění testu se všechny volejbalu aktivně věnovaly po dobu 4 – 5
let a trénovaly 4x týdně, před začátkem výzkumu byly informovány jak hráčky tak i trenér o
jeho průběhu a souhlasili s ním.
Popis metody
Ve fyzioterapeutické praxi existuje mnoho
používaných vyšetření a testů, jejich částečnou
standardizací je možné optimalizování jejich
diagnostické užitečnosti (Janda, 1996; Gúth,
1994, 2005; Tichý, 2005). V dnešní době, kdy
se stále rozšiřují poznatky o funkci pohybové
soustavy, nám podrobná analýza vyšetřovacích metodik může podat informace, které
mohou vést ke zkvalitnění jejich postupů. Ve
své práci se touto problematikou zabývala
Janušová (2005). Porovnávány byly výsledky hodnocení naměřených skupinou terapeutů
pomocí statistických metod u vyšetřování
probandů pomocí funkčního svalového testu
dle prof. Jandy (Janda, 1996). Srovnání probíhalo na dvou úrovních. Porovnáním naměřených hodnot:
1. Mezi jednotlivými terapeuty
2. Jednoho terapeuta formou test – retest
Pro standardizaci dosažených hodnot bylo
použito těchto metod:
- jednofaktorový model (zpracováno v NCSS
programu)
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Tabulka č. 2: Výsledek manuálního vyšetření kloubů a svalů
horních končetin

- určení koeficientu reliability metodou stability (test – retest)
- určení dalších charakteristik dle teorie testů –
střední diagnostická chyba, mezní chyba testování
Výsledky ukázaly, že každý z hodnotitelů má
svou jedinečnost, ve které se skrývá nereliabilita a specificita. Janušová (2005), konstatuje,
že u hodnocení oslabených svalů (kde rozdíly
nepřekračují 1,5°) se celková dolní mez reliability pohybovala okolo 95 %, což je spolehlivost měření pro klinické účely dostačující.
V práci Jepsena (2004), kde byla porovnávána inter – rater reliabilita examinatorů u hodnocení 14 svalových skupin na horních končetinách, se reliabilita pohybovala v intervalu 75 –
87 % (důležité je zmínit, že výsledky byly
vyhodnoceny jinou statistickou metodou a nelze
je tedy úplně přesně srovnávat). Pro praxi
z toho vyplývá, že kontrolní vyšetření by měl
vždy provádět tentýž hodnotitel.
V případě našeho výzkumu byly použity
metody pro vyšetření funkčního stavu kloubů
a svalů horních končetin (rameno, loket, zápěstí). Vyšetření vychází z konceptu popsaného Tichým (2005). Pro podrobnější informace odkazujeme tam.
Protože manuální techniky se potýkají
s problémem určité subjektivity, bylo vyšetření prováděno pouze jednou osobou s praxí
v oboru.
Princip vyšetření, který do značné míry závisí
na zkušenostech vyšetřujícího, probíhal tímto
způsobem:
a) pasivní vyšetření velkých kloubů obou
horních končetin (ramenní kloub, loketní kloub, zápěstí) do krajních poloh všech základních pohybů (rameno: flexe – extenze, abdukce
– addukce, zevní rotace – vnitřní rotace, loket:
flexe – extenze, supinace – pronace, zápěstí:
palmární flexe – dorzální flexe, radiální dukce –

ulnární dukce) až po dosažení prvního odporu
(fyziologické bariéry). Po dosažení bariéry
byla vyšetřena kloubní vůle za ní až po
anatomickou bariéru kvalitativním způsobem
(přítomna – nepřítomna).
b) palpační vyšetření hlavních kosterních
svalů, které provádějí základní pohyby
v jednotlivých kloubech uvedených pod bodem a). Pohmatem byl hodnocen svalový tonus a to podle toho, jaký odpor kladla svalová
tkáň vyšetřujícím prstům. Výsledek byl hodnocen relativně na základě porovnání vyšetření u stejných svalů v obou horních končetinách.
Na základě manuálního vyšetření kloubů a svalů
mohou nastat následující situace:
1) zdravý kloub = přítomnost kloubní vůle ve
všech směrech vyšetření, symetrické napětí ve
všech svalových skupinách kloubu
2) funkční blokáda kloubu = asymetrické rozložení kloubních vůlí (jedním směrem chybí,
opačným směrem se zvětšuje), asymetrické
napětí svalů (ve směru chybění kloubní vůle
jsou svaly hypertonické, v opačném směru
hypotonické)
3) strukturální blokáda kloubu = kloubní vůle
chybí všemi směry pohybu, mění se velikost
celkového rozsahu pohybu, svalové napětí je
vyšší ve všech svalových skupinách
Cíl
Cílem příspěvku je ukázat na základě funkčního vyšetření kloubů, zda se vyskytují dysfunkce kloubů horních končetin u skupiny
volejbalistek, které pravidelně trénují po dobu
4 – 5 let
Hypotéza práce
H1. Předpokládáme, že při dysfunkci kloubů
horních končetin nalezneme v těchto kloubech
asymetrie:
H1.1. Ve velikostech dílčích pohybů
H1.2. Ve velikostech kloubních vůlí
H1.3. V napětí antagonistických svalových
skupin.
Výsledky
Stručně pro připomenutí zopakujeme, jak bylo
klinické, manuální vyšetření kloubů a svalů
horních končetin prováděno. Jednalo se o pasivní vyšetření v krajních polohách kloubů
ve fyziologických směrech pohybu. Funkční
stav byl hodnocen podle přítomnosti, či absence tzv. kloubní vůle. Kosterní svaly byly
vyšetřeny palpačně při úplné volní relaxaci
horní končetiny.
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Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 2, ve které
uvádíme výsledný nález u jednotlivých kloubů obou horních končetin.
Legenda:
0 – bez patologického nálezu (zdravý kloub)
F – flekční funkční blokáda
E – extenční funkční blokáda
S – strukturální blokáda
Poznámka k tabulce č. 2: Způsob, jakým jsme
dospěli k závěru, že se jedná o kloub zdravý,
s funkční blokádou nebo se strukturální blokádou, je popsán v metodické části této práce.
Z výsledků v tabulce č. 2 je zřejmé, že u žádné
probandky našeho souboru nebyl izolovaně
postižen pouze jeden kloub, ale vždy docházelo k vzájemnému funkčnímu ovlivnění všech
kloubů končetiny. Byly tedy nalezeny celé
dysfunkční řetězce, které jsou popsány
v tabulce č.3.
Komentář k výsledkům manuálního vyšetření
Zjistili jsme, že u probandek našeho souboru
je poměrně vysoký výskyt funkčních poruch
kloubů horních končetin a jejich svalů. Tyto
poruchy vytvářejí u všech probandek flekční
nebo extenční patologické řetězce.
Konkrétně, ze 60 celkem vyšetřených kloubů
byla zjištěna porucha funkce u 30, tedy u 50
%. Mnohem častější byl výskyt funkčních
poruch v kloubech než poruch strukturálních,
a to v poměru 28 : 2. Častěji byla nalezena
porucha funkce v levé horní končetině než
v pravé a to v poměru 7 : 3. Častější byl nález
extenčních patologických řetězců v celých horních končetinách než řetězců flekčních a to
v poměru 6 : 2. Nezapočítali jsme v tomto případě výsledek u probandky č. 1, u které byly
strukturálně narušené oba loketní klouby. U
osmi probandek z deseti (80 %) byly nalezeny poruchy funkce alespoň v jedné horní končetině, u dvou z deseti (20 %) byla porucha
funkce v obou horních končetinách a u dvou
probandek z deseti (20 %) byly obě horní končetiny zdravé.
Diskuse
Výsledky manuálního vyšetření ukázaly, že
funkční poruchy kloubů horních končetin jsou
u hráček volejbalu poměrně časté. U našeho souboru se tyto poruchy vyskytly u osmi probandek z deseti. Tento hojný výskyt si vysvětlujeme tím, že volejbal je fyzicky náročným
sportem, při kterém dochází velmi rychle ke
změnám polohy těla jak v prostoru, tak jednotlivých segmentů těla vůči sobě navzájem (výskoky, pády, rychlé změny směru pohybu).

Tabulka č. 3: Souhrnné nálezy u horních končetin

Více bývá zatěžována dominantní horní končetina, kterou je u všech probandek našeho
souboru pravá. Větší zatěžování pravých horních končetin však není v souladu s naším nálezem většího výskytu funkčních poruch
v levých horních končetinách. Je tedy možné,
že na vině může být to, že levé končetiny jsou
u praváků méně svalově vyvinuté, tedy slabší
a zřejmě i hůře pohybově koordinovatelné.
Parkanová (2001) a Ferrentti (1994) provedli
rozbor četnosti výskytu úrazů jednotlivých
segmentů těla u volejbalistů a zjistili, že jedním
z nejčastěji postižených kloubů je ramenní
kloub. Tento kloub je kloubem kořenovým pro
celou horní končetinu a jeho postižení následně
ovlivňuje funkční stav všech kloubů horní
končetiny (Tichý, 2005).
Mnohem častější byl u našeho souboru výskyt funkčních než strukturálních poruch kloubů. To lze vysvětlit několika argumenty. Členky našeho souboru byly ve věku 15 – 16 let,
tedy ve věku, kdy je opotřebení struktur pohybového aparátu ještě vzácné. Funkční poruchy
bývají velmi často druhotné, tedy přenesené.
To znamená, že primární příčina může být
velmi vzdálená a do horní končetiny je
přenesená v důsledku nervového a mechanického řetězení především prostřednictvím
kosterních svalů. Tyto vztahy jsou popisované v české fyzioterapeutické literatuře - Janda
(1984), Lewit (1996, 2003).
U našeho souboru jsme nalézali pouze dvě
varianty patologických řetězců v horních končetinách, a to buď flekční nebo extenční. U
flekčního řetězce hypertonické flexory a všechny flekční pohyby v kloubech většího rozsahu. U extenčního řetězce byla situace opačná.
Tyto námi nalezené řetězce jsou ve shodě
s popisem Tichého (2005), který je nalézá u
svých pacientů v rehabilitační praxi. Z jeho
závěrů a našich výsledků můžeme soudit, že
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jejich výskyt není typický pouze pro volejbalisty, ale že se jedná o obecný jev. Primární
příčina námi nalezených řetězců se tedy mohla
nacházet i mimo horní končetinu v oblasti krku
nebo trupu.
Častěji se u probandek našeho souboru vyskytoval řetězec extenční než řetězec flekční.
Důvodem může být to, že extenzory horních
končetin jsou při odbíjení míče vrchem mnohem více namáhané než flexory. Musí totiž při
správné technice nejprve dopadající míč ztlumit (decelerace) a posléze ho odbít (Haník a
Lehnert, 2004).
Jedním z cílů této práce bylo zjistit funkční stav
kloubů horních končetin, abychom mohli
v dalších studiích zjišťovat, do jaké míry se
funkční stav kloubů a svalů horních končetin
projeví v kinematice pohybu horních končetin. Jinak řečeno, zda například flekční řetězec
v jedné horní končetině povede ke zvětšení
rozsahu flekčních pohybů jednotlivých kloubů
ve srovnání se zdravou druhou horní končetinou. Hypoteticky můžeme na základě prostudované literatury předpokládat, že by tomu tak
mělo být.
Znalost těchto souvislostí by byla významnou
pomocí pro trenéry nejen volejbalu, ale i jiných
sportovních odvětví, u kterých jde o přesný a
koordinovaný pohybu. Otázka totiž zní, je
viditelná chyba v provádění pohybu zaviněna
špatným řízením pohybu nebo špatnou funkcí
pohybového aparátu?
Hypotézu (H1) můžeme potvrdit. Dysfunkce kloubu se vyskytla u 50 % ze všech šedesáti vyšetřovaných kloubů horních končetin.
Z těchto třiceti postižených kloubů bylo 28
postižení funkčních a 2 strukturální.
U všech funkčních blokád bylo zjištěno relativní zvětšení rozsahů dílčích pohybů ve směru
blokády (H1.1) a zvýšení napětí svalů (H1.3),
které tento zvětšený dílčí pohyb vykonávají.
Toto neplatí pouze u uvedených dvou strukturálních blokád, kde došlo k omezení rozsahu
pohybu ve všech směrech ve srovnání se zdravými klouby.
Kloubní vůle u funkčních blokád byly distribuovány asymetricky, a to tak, že kloubní vůle
mizela ve směru zvětšeného dílčího pohybu,
ale zvětšovala se oproti normálnímu stavu ve
směru opačném (H1.2). Pouze u kloubů se
strukturální blokádou chyběly kloubní vůle
všemi směry.
Závěry
Ukazuje se , že dysfunkce kloubů a svalů horních končetin se u mladých hráček volejbalu
vyskytují poměrně hojně. Mnohem častější

byly u našeho souboru dysfunkce funkční než
dysfunkce strukturální. Dysfunkce kloubů a
svalů měly u našeho souboru výraznou tendenci k řetězení, přičemž toto řetězení má určitá pravidla, takže lze mluvit o řetězcích flekčních či extenčních. Pro teorii i praxi ve
sportovním tréninku se ukazuje, že je nutné
věnovat větší pozornost kompenzačním cvičením spojených se spoluprací s fyzioterapeutem. Stejný důraz je nutno věnovat od raného
věku v přípravě organismu na zátěž a to ve
smyslu rozvoje všech pohybových schopností.
Touto studií jsme si vytvořili předpoklad
k dalšímu výzkumu, ve kterém chceme pomocí 3 D analýzy pohybu zjišťovat, do jaké míry
se kloubní a svalové dysfunkce projeví
v kinematice pohybu.
Do budoucna se ukazuje, že pro evaluaci pohybových dovedností ve sportovních hrách je
nutné zkoumat i další faktory, ovlivňující výkon hráče a tím i provedení herních dovedností. Jednou z cest je triangulace vědeckých metod jako jsou kinematické analýzy a vyšetřovací
metody z oblasti rehabilitace a fyzikální
medicíny.
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REHABILITÁCIA
MOTORIKY
Kniha autoriek Gudrun Kesperovej a Corhelie
Hottingerovej „Mototherapie bei Sensorischen
Integrationsstörungen“, vydavateľstvo Ernst
Reinhardt, Mníchov, r. 2002, ISBN 3-49701615-2, poskytuje informácie a návody na
rehabilitačnú prax pre deti so senzorickými
integračnými poruchami. Pod pojem “terapeut” zahŕňa všetkých, ktorí s dieťaťom prichádzajú do kontaktu. Teda i rodičov, resp. pedagogických pracovníkov.
Jednotlivé kapitoly sú uzatvorené do celkov,
ktoré možno využiť aj jednotlivo. Venuje pozornosť jednotlivým technikám taktilnej či
pohybovej stimulácie, cvičeniu s loptami,
kruhmi, švihadlami a inými pomôckami, relaxačným cvičeniam, ako aj čvičeniam vo dvojici, s nestabilnými či pohyblivými plošinami.
Využíva netradičné papierové rolky, možnosti
narábať s telom v rôznych rovinách a smeroch.
Autori nezabúdajú pripomenúť, že dieťa musí
zvládať najskôr orientácie na vlasnom tele,
smery nahor, nadol, vpravo či vľavo a pod.
Autori upozorňujú, že vytýčenie terapeutického cieľa treba hodnotiť individuálne
s prihliadaním na možnosti detí s diagnózou,
ako je napr. Downov syndróm, poruchy očnosvalovej kontroly, atetoidné pohyby, až po
autistické deti, prípadne deti s poruchami reči
a podobne.
Prehľadná tabuľka priložená vo forme plagátu
zjednodušuje orientáciu a sprehľadňuje celkový koncept knihy.
Táto kniha je zaručene prínosom nielen pre
fyzioterapeutov, ale i návodom pre rodičov
a pomôckou pre pedagógov pracujúcich
s výnimočnými deťmi.
L. Merceková

X. JUBILEJNÁ
JESENNÁ REHABILITAČNÁ KONFERENCIA
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Hlavné témy konferencie:
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2. RHB v traumatologii
3. varia
23 a 25.11.2006
Kontakt: E. Lorenc, FRO NsP, Slovenská 11,
940 34 N. Zámky, SR
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VYUŽITIE MYOFEEDBACKU - INERVAČNÉHO
TRÉNINGU PRI ARTROGÉNNEJ INHIBÍCII
MUSCULUS QUADRICEPS FEMORIS
Autor: C. Mucha
Pracovisko: Z bývalého rehabilitačného centra Univerzity v Kolíne a oddelenia Medicínskej rehabilitácie a prevencie, Nemeckej športovej školy Kolín

Súhrn

Cieľom vyšetrenia bolo preskúšať inervačný tréning podporovaný a kontrolovaný EMG –
biofeedbackom u pacientov s artrogénnou svalovou inhibíciou a atrofiou, ako aj analyzovať
kritériá inervácie 10 dňového tréningového priebehu.
Pri 75 pacientoch s 3 skupinami diagnóz (25 pacientov po operácii predného skríženého väzu, 26
pacientov po meniskotómii, 24 pacientov so syndrómom retropatellárna bolesť) sa uskutočnil denne
20 minútový biofeedback - tréning M. quadriceps femoris. Pred začiatkom tréningu sa obojstranne
registrovali maximálne inervačné potenciály a izometrická sila preťahovania M. quadriceps femoris
z 90ş ohybu. V dalšom priebehu sa tieto protokolovali denne na chorej končatine, príp. v prvý, tretí,
šiesty a desiaty deň. Získané dáta o celom kolektíve sa počas priebehu analyzovali. Súčasne
nasledovalo porovnanie 3 subskupín s rozdielne vysokými oblasťami v inervačných potenciáloch,
ktoré súčasne reprezentovali 3 rozdielne diagnózové skupiny.
Maximálne inervačné potenciály, ktoré boli špecifické v každej skupine, sa dosiahli spravidla počas
8 tréningových dní. Najmenší inervačný potenciál mali pacienti so syndrómom retropatellárna
bolesť, takže sa počíta s výrazným vplyvom chronického syndrómu bolesti na svalovú inhibíciu a
atrofiu. Naproti dvom ďalším skupinám pacientov títo nedosiahli hodnoty zdravej strany ani pre
inervačné potenciály, ani pre izometrickú silu kontrakcie. Pre vývoj sily v celkovom kolektíve
vznikla v pozorovanom intervale proporcionálna závislost od potenciálnej výšky.
Celkovo výrazné zvýšenie inervačného nábora v 10 dňovom tréningovom intervale v rehabilitačnej fáze pokoja sa pripúšťa záver, že Biofeedback – tréning je schopný reaktivovať výrazne
obmedzenú inerváciu M. quadriceps femoris počas 8 – 10 dní liečenia, a tým prípadne zlepšiť
efektivitu ďalších izometrických a dynamických posilňovacích cvičení.
Klúčové slová: biofeedback, m. quadriceps fem., rehabilitácia
Mucha, C.: The utilisation of myofeedback-trainingin arthrogenic inhibition musc.quadriceps
femoris

Mucha, C.: Einsatz des myofeedback - innervationstrainings bei arthrogener inhibition des
musculus quadriceps femoris

Summary

Zusammenfassung

The author applied to 75 patients /after operation lig.cruciatum ant., meniscectomy and with
retropatellaris discomfort/ 20-min training
musc.quadriceps femoris daily. There was wrote
down a maximum inervation potential and power
in isometric muscle tension /90° knee flexion in
both side/ on the beginning, during and termination of examen. There was showed an ascending inervation potential, that was why author
recommended the isometric and dynamic exercises also.

Ziel der Untersuchung war, ein EMG-Biofeedback-unterstütztes und kontrolliertes Innervationstraining bei Patienten mit arthrogener Muskelinhibition und –atrophie zu prüfen sowie die
Innervationskriterien eines 10tägigen Trainingsverlaufs zu analysieren.
Die insgesamt deutliche Steigerung der Innervationsrekrutierung in dem 10tägigen Trainingsintervall der rehabilitativen Frühphase lässt
den Schluss zu, dass das Biofeedback-Training
geeignet ist, eine erheblich eingeschränkte Innervation des M. quadriceps femoris innerhalb
von 8-10 Behandlungstagen zu reaktivieren und
dadurch möglicherweise die Effizienz weiterer
isometrischer und dynamischer Kräftigungsübungen zu verbessern.

Keywords: biofeedback- m.quadriceps fem. –
rehabilitation

Schlüsselwörter: biofeedback- m.quadriceps fem.
– rehabilitation
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Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Úvod

Metodika

Biofeedback je postup, ktorý sa široko využíva
v medicíne (2,4,6) a psychológii (1,13), slúži vo
všeobecnosti na to, aby sa zaznamenali funkcie
tela, ktore nie sú pozorovateľné, alebo sú sotva
pozorovateľné a znázorniť ich cez indikačné
zariadenie (17). Týmto sa ponúka pacientovi
kontrolná a učiaca pomoc, aby cvičením
ovplyvňoval určité funkcie tela. Existujú mnohé
indikácie pre použitie Biofeedbacku (16).
EMG-Feedback, ktorý je využitý v tejto práci,
sa používa hlavne pri muskulo-skeletálnych
dysfunkciách a ochoreniach rozličných etiopatogenéz, medzi iným tiež pri muskulárnej
strate sily v dôsledku zranení alebo inervačných porúch. Preto sa EMG Feedback postup
využil pri mnohých vyšetreniach aj na regeneráciu sily (2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15,18 ).
Existuje ale len málo vyšetrení na inervačný
tréning u pacientov s artrogénnou svalovou
inhibíciou a posttraumatickou atrofiou z inaktivity. Taktiež nie sú takmer žiadne výsledky o
inervačnej charakteristike v postoperatívnej
skorej rehabilitácii.
Preto sa malo v tomto vyšetrení otestovať, ktoré
kvantitatívne oblasti inervácie existujú u
pacientov po chirurgickom zákroku kolenného
kĺbu, ako aj pri patellárnom syndróme bolesti s
tam známou artrogénnou inhibíciou M.
quadriceps femoris a aké vývoje priebehu vyplývajú z 10- dňového inervačného tréningu,
ktorý bol podporovaný EMG-Feedbackom. K
tomu sa mal preskúšať súčasný dôsledok tohto
inervačného tréningu na regeneráciu sily
kontrakcie.

25 pacientov po operácii predného skríženého
väzu (13 mužov, 12 žien, vek 18 – 53 rokov),
26 po meniskoktómii ( 14 mužov, 12 žien, vek
20 – 45 rokov), ako aj 24 pacientov so syndrómom retropatellárna bolesť ( 14 mužov, 10 žien,
vek 17 – 41 rokov) boli podrobení 10 dňovému
Myofeedback-inervačnému tréningu. Ako
počiatočné kritériá platili súhlas pacientov,
chýbajúce sprievodné diagnózy a plánovateľná kontinuita.
Po operácii sa začal tréning od druhého pooperačného dňa. U všetkých pacientov sa v prvý
deň tréningu uskutočnil návod a uvedenie do
procedúry, pričom bola nacvičovaná hlavne aj
maximálna inervácia M. quadriceps femoris
pomocou terapeuta. Počas tréningu ležali
pacienti na lehátku s ľahko zdvihnutým trupom,
pričom prístroj bol nastavený tak, že pacient
videl na digitálne zobrazenie.
Ako cvičiaci prístroj sa použil prístroj EMGMyofeedback EFB-100 (Fa. Schippers, medicínska technika). Okrem indiferentnej elektródy slúžia tomuto prístroju dve povrchové
elektródy ako snímač meraných hodnôt. Ich
pozícia sa taktiež označila na hlave M. vastus
medialis a medzi hlavami M. vastus intermedius a lateralis.
Pomocou týchto dvoch rozdielnych elektród
sa zistí suma svalových potenciálov motorických jednotiek, ktoré ležia v oblasti elektród,
ako potenciálny rozdiel medzi oboma meriacimi bodmi, povedie sa cez zosilovač a spracuje
ako optické digitálne zobrazenie (svalový potenciál v µV), ako aj akustický signál.
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Obr. 4

Obr. 5

Pritom môžu byť znázornené dve rôzne potenciálne hodnoty: Hodnota vrchol-vrchol
(Uss), pri ktorej sa znázornia všetky potenciálne zmeny, ako aj efektívne napätie (Ueff) ako
integračná hodnota z výšky a šírky sumy
potenciálu.
Keďže pri nastavení hodnoty vrchol-vrchol
počas inervačného tréningu vychádzajú rýchlo
sa meniace a zčasti veľmi krátko vysoké hodnoty, ktoré môžu pacienti len ťažko sledovať, previedli sme tréning s efektívnou hodnotou.
Najpv sa musela uložiť do pamäti tréningová
hodnota. Tréningová hodnota sa vypočítala zo
strednej hodnoty 10 maximálnych inervácií
mínus 15%. Po zvýšení inervačného času nad
40% stanovených 20 cvičiacich minút sa znova zistila tréningova hodnota tým, že sa zase
odpočítalo 15% z posledného maximálneho
inervačného potenciálu. Cvičiaci čas sa taktiež
musel predtým nastaviť, pričom ho prístroj
percentuálne udáva pomocou integrovaného
počítača na digitálnom ukazovateli a po uplynutí nastaveného času ho prístroj vypne. Závisle od dosiahnutej potenciálnej výšky boli k
dispozícii rôzne tréningove oblasti: 0-20 µV, 0200 µV a 0-2000 µV. Ak sa inervačný potenciál pacientov zvýšil nad primárne nastavenú
oblasť, musela sa tréningova oblasť počas tréningu zodpovedajúco zmeniť.
V celkovom priebehu intervencie sa zaprotokovali získané maximálne inervačné potenciály, tréningove hodnoty, ako aj inervačný čas
nad tréningovou hodnotou. Pred začiatkom tréningu sa registroval maximálny inervačný potenciál zdravej strany.
Okrem toho sa dynamometricky merala izometrická sila kontrakcie kolenného kĺbu z 90o

Obr. 6

ohybu kolena (ukazovatel-Dynamometer; Fa.
H. Köhne), pričom východiskova hodnota sa
vytvorila zo strednej hodnoty 5 napätí a registrovala sa na oboch kolenných kĺboch.
Záznam izometrickej sily kontrakcie z 90ş
ohybu kolena bol potrebný, pretože túto pozíciu kolena mohli realizovať všetci pacienti, aj
postoperatívni. V ďalšom priebehu nasledovali merania sily na trénovanej nohe v prvý, tretí,
šiesty a desiaty deň cvičenia.
Dáta získané z tréningového protokolu sa analyzovali, pričom sa štatisticky vypočítal vyvoj
inervačných potenciálov v závislosti od ťažnej
sily v tréningovom intervale. Popri maximálnych inervačných potenciáloch a sile kontrakcie sa vypočítali ich relatívne prírastky, ako aj
kvocient z výsledkov trénovanej a zdravej nohy.
Diferenciácia troch rozličných tréningových
oblastí reprezentovala súčasne účastníkov
rozdielnych diagnostických skupín.
Výsledky
Na obr. 1 a 2 sú znázornené stredné hodnoty
maximálneho inervačného potenciálu od prvého po desiaty tréningový deň, ako aj izometrická sila kontrakcie v prvý, tretí, šiesty a desiaty
deň v celom kolektíve. Zatiaľ čo maximálny
inervačný potenciál prudko stúpa od prvého
po piaty tréningový deň, v ďalšom priebehu sa
rastúco stabilizuje. Naproti nemu stúpa sila
kontrakcie, aj keď pomalšie, ale stúpa ďalej.
Stúpanie priamok v druhej polovici
tréningového intervalu je výrazne odlišné medzi vzostupom inervačných potenciálov a vzostupom sily kontrakcie (p<0,01). Na obr. 1
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Obr. 7

Obr. 8

výrazne vidíme, že pacienti sa učili počas
prvých ôsmich tréningových dní mobilizovať
neinervované motorické jednotky, takže potom
zostal ich inervačný potenciál konštantný,
prípadne čiastočne dokonca opäť klesol.
Relatívne veľké štandardné odchýlky v týchto
výsledkoch vyplývajú v neposlednom rade z
rozdielneho veku a funkčného stavu, ako aj z
rozdielnych diagnóz v celkovom kolektíve.
V prvých 10 dňoch inervačného tréningu stúpa
sila kontrakcie proporcionálne k inervačnému
potenciálu. Túto lineárnu závislosť ukazuje obr.
3. Koeficient korelácie je 0,99.
Priemerné zvýšenie maximálneho inervačného
potenciálu v porovnaní k východiskovej hodnote
zdravej strany ukazuje v celkovom kolektive obr.
4. Zatiaľ čo východiskova hodnota zdravej strany
bola 251 µV, dosiahla trénovaná strana priemernú
hodnotu 273 µV a prekročila túto o 8,8%.
Naprotinej nedosiahli pacienti na chorej strane s
30,9 kp východiskovú silu zdravej strany s 32,4
kp. Ona leží o 4,6 % nižšie (Obr. 5). Za to môže
byť prípadne zodpovedná prekážka sily
preťahovania, ktorá indukuje bolesť, počas priebehu merania.
Diferenciáciu pacientov po ich dosiahnutých
maximálnych východiskových potenciáloch do
220 µV, 400 µV a 800 µV v celkovom kolektíve a vývoj tréningu, ktorý sa dosiahol v týchto podskupinách zobrazuje obr. 6 a 7. Je zrejmé,
že pacienti s maximálnym inervačným potenciálom do 220 µV nedosiahli ani východiskový potenciál, ani východiskovú silu zdravej
strany, zatiaľ čo pacienti, ktorí dosiahli 400 µV
prip. 800 µV, mohli dokonca predstihnúť
východiskové hodnoty ich zdravej strany.

Obr. 9

Zodpovedajúce priradenie inervačných potenciálov a sily preťahovania k diagnózovým skupinám a ich vývojom priebehu ukazuje obr. 8 a
9. Pacienti po operácii väzu a menisku mohli
dosiahnuť výrazne lepšie hodnoty inervácie a
sily ako tí, ktorí mali syndróm retropatellárnej
bolesti. Tým zodpovedajú diagnózové skupiny subskupinám rôznych potenciálnych oblastí.
Diskusia
Pri posudzovaní inervačných potenciálov v
priebehu EMG-Biofeedback tréningu sa dajú
všimnuť viaceré metodické faktory vplyvu(17).
Tu použité elektródy chloridu strieborného sa
dnes štandardne uprednostňujú (16). Umiestnenie elektród sa realizovalo na vyznačených
miestach, aby sa vylúčili v priebehu distančné
artefakty. Pre tréningovu hodnotu sa navrhuje
v literatúre často 20%-ná subtrakcia z maximálnej potenciálnej hodnoty. Tu zvolenych 15%
sa však preukázalo ako spoľahlivé pre
definovaný kolektív pacientov v minulom teste. To platí rovnako pre zvolený čas tréningu
20 minút pre cvičiaci deň, hlavne v prvých
dňoch tréningu potrebujú pacienti zopár minút, aby si znova nacvičili maximálny inervačný potenciál, ktorý dosiahli v predchodzí deň
a v literatúre (9) sa uvádzajú dokonca časy
cvičenia až do 30 minút.
Či v danom prípade mohol byť dosiahnutý aj
pri kratšom čase tréningu po priemerne ôsmich tréningových dňoch, ako v tomto vyšetrovanom kolektíve, už najväčší individuálny
inervačný potenciál (obr. 1) definovaného tréningového intervalu, musí zostať zatiaľ otvorené. Po príslušných odporúčaniach z literatúry

151

Mucha, C.: The utilisation of myofeedback-trainingin arthrogenic inhibition musc.quadriceps ...

(16) sa zvolilo vždy 10 sekúnd pre časy napätia
a pauzy, keďže 10 sekúnd pre čas napätia sa
odporúča pre väčšinu fyziologických a
ergonomických podmienok, vrátane svalovej
substitúcii.
Vývoj inervačného nábora v priebehu inervačného tréningu, ktorý je podkladom, ukazuje za
celý kolektív obr. 1. Tu sa dá jasne rozoznať,
že spravidla nasleduje aktivácia očividne zabrzdených motorických jednotiek počas 8 díi
tréningu a inervačný potenciál sa mohol zvýšiť
o 224% (obr. 4). Paralelne k zvyšovaniu
inervačného nábora pokračovalo zlepšenie izometrickej sily preťahovania týchto pacientov
(obr. 2).
Proporcionalita inervačnáho potenciálu ukázaná na obr. 3 a sila v našom vyšetrovanom kolektíve zodpovedá rozsiahle údajom z literatúry (1, 4). Sherman (17) poukazuje avšak na to,
že vzrast inervačných potenciálov so silou je
skôr idiosynkratický a môže sa odlišovať už
pri zdravých.
Ak sa berú do úvahy výsledky v subskupinách s rozdielne dosiahnutými potenciálnymi
oblasťami na obr. 6, tak je jasné, že pacienti s
vyššími východiskovými potenciálmi sú
schopní reaktivovať rýchlejšie maximálne inervačné potenciály, ako aj dosiahnutú silu preťahovania (obr.7) v porovnaní k zdravej strane,
ako tí, čo majú nižšie východiskové potenciály. Keďže tieto subskupiny reprezentujú
súčasne rôzne diagnózové skupiny – najvyššie
východiskové potenciály zopovedajú skupine
pacientov po operácii predného skríženého
väzu, stredne východiskové potenciály skupine pacientov po meniskoktmii a najnizžšie
východiskové potenciály pacientom so
syndrómom retropatellárna bolesť – za túto
diferenciáciu vo výsledkoch mohli byť zodpovedné hlavne silnejšie bolesti a výraznejšia atrofia svalstva (5, 18).
To platí hlavne pre skupinu pacientov so
syndrómom retropatellárna bolesť. Predsa však
mohlo byť dosiahnuté aj v tejto skupine, hoci
na celkovo nižšej úrovni, výrazné zvýšenie
inervačných potenciálov a sily kontrakcie (obr.
8 a 9), ktoré pokračovalo v neposlednom rade
so zlepšením klinického stavu. Tento výsledok sa preto môže zjednotiť s údajmi z literatúry (5, 11), aj keď sú tam základom spravidla
dlhšie intervaly pozorovania a tréningu, ako aj
čiastočne iné cieľové premenné. Zároveň
poukazuje tento čiastkový výsledok na vplyv
chronických syndrómov bolesti pri artrogénnej svalovej inhibícii. Preto sa nie zriedka odporúča EMG-Biofeedback tréning na cielené

zlepšenie sily M. vastus medialis pri retropatellárnom syndróme bolesti (3, 11), hoci existujú aj výsledky (9), ktoré popierajú aditívne
efekty tejto tréningovej formy naproti jedinému konzervatívnemu cvičiacemu liečeniu.
Prednostným cieľom tohto vyšetrenia bolo však
analyzovať inervačnú charakteristiku EMGBiofeedback tréningu vo vyšetrovanom
kolektíve, ktorý bol špecificky diagnózou a
kvantifikovať účinok tréningu pre skorú fázu
rehabilitácie, pričom z výsledkov vyplývajú
nasledovné závery:
S EMG-Biofeedback postupom sa môžu sčasti kvantitatívne zaznamenať výrazné postoperatívne inervačné deficity u pacientov po operácii predného skríženého väzu, po
meniskoktómii, ako aj patellárnom syndróme
bolesti a ďalekosiahle reaktivovat v priebehu
10-dňoveho tréningu. Tym sa mohli zlepšiť
podmienky pre pokračujúce silové cvičenia M.
quadriceps femoris, pričom nie je vylúčené, že
funkčný celkový výsledok týchto pacientov
sa môže vytvárať efektívnejšie v ďalšom rehabilitačnom priebehu. Či je prospešný EMGBiofeedback tréning ku konzervatívnej cvičiacej terapii dodatočne nad 8-10 - dňový interval,
príp. vôbec nie je schopný zvýšiť výsledok
rehabilitácie naproti monoterapii, sa musí najprv podrobiť ďalším vyšetreniam.
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KÚPA A PREDAJ PRAXE
Kniha je vydaná v roku 2006 (nemecký originál Jens M. Gartung: Leitfaden Praxiskauf/Verkauf, Pflaum Verlag, ISBN 3 – 7905 – 0939 - 6)
a je určená pre logopédov, ergoterapeutov
a fyzioterpeutov ako aj liečiteľov, ktorí kupujú
alebo predávajú svoju ambulanciu.
Kniha vznikla v nemeckom prostredí, kde potreba predaja alebo kúpy praxe má mnohoročnú tradíciu. Môže sa zdať, že pre naše pomery, kde súkromné praxe v týchto rokoch skôr
len vznikajú – sú teda novoutvárané, nie je dôvod na rozvinutie obchodu s cieľom kúpy alebo predaja praxe. Autor knihy pokrýva nielen
praktické otázky tohto problému, ale aj všetky
právnické problémy sprevádzajúce zmenu
vlastníckych práv.
Autor si postupne v jednotlivých kapitolách
dal úlohu zodpovedať hlavné praktické otázky. V kapitole ,,koncepčná fáza” vychádza
z potreby minimálne trojročného plánovaného
obdobia, počas ktorého je potrebné zohľadniť
a naplánovať zmeny. Z ekonomického dôvodu nepripúšťa ,,kľudové obdobie” (aby sa prax

zavrela), lebo tým dochádza zákonite
k finančným stratám. V ďalšom podáva návod,
kde sa kompletizujú predstavy jednotlivých
krokov predaja, pričom vypracoval checklisty
s konkrétnymi otázkami, na ktoré si musí majiteľ dať odpovede. Nezabúda ani na ekonomické cieľové predstavy a analýzu trhu. Predávajúci by si mal vypracovať presný časový plán,
v ktorom sú rozpracované jednotlivé konkrétne kroky. V ,,plánovacej fáze 1.” si musí
predávajúci vypracovať svoju cenovú ponuku. Autor poukazuje, že okrem materiálnej
stránky má veľakrát nemateriálna stránka ďaleko väčšiu hodnotu. Na vyjadrenie hodnoty
možno použiť priemerný brutto zisk za rok,
ktorý získame spriemerovaním posledných
piatich rokov. Z uvedeného vychádza aj kúpna cena, ktorú autor hneď analyzuje aj zo strany možného financovania pôžičkami, finančnými poistkami a pod. Venuje sa aj
problematike ochrany pred konkurenciou.
V ,,plánovacej fáze 2.” analyzuje právne aspekty jednotlivých krokov. Vo ,,fáze prevodu”
opäť analyzuje právne aspekty a v poslednej
časti knihy sa venuje konkrétnym zákonom,
na ktoré sa môže v jednotlivých krokoch oprieť.
M. Gúthová
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MULTIDISCIPLINÁRNÍ PROBLEMATIKA JIZEV
A KOMPLEXNÍ MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE
A KOMBINOVANÉ TERAPIE
Autoři: J. Mikula, J. Twardziková
Pracoviště: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Piešťany

Souhrn

Práce se zabývá souhrnnou problematikou jizev. Prevencí vzniku hypertrofické nebo keloidní
jizvy je promašťování, tlakové obklady a masáže, jež usnadňují fysiologické vyzrávání jizvy.
Moderními formami hojení jsou silikonové gely, hydroaktivní ošetřování a zcela nová extrakorporální terapie nárazovými vlnami. Práce rovněž upozorňuje na možné důsledky jizev lokalizovaných v akupunkturních meridiánech. Moderní preventivní i léčebnou metodou k eliminaci
patologických jizevnatění je biostimulační laser s infračerveným scannerem. Je uvedena zmínka o
injekční aplikací steroidů do jizvy a možnostech lokální i celotělové kryoterapie velmi nízkými
teplotami (-120°C). Jsou vysvětleny možnosti i rizika vyhlazení kožního reliéfu u vystupujících
nepravidelností povrchu kůže pomocí dermabraze, mikrodermabraze a její alternativy - laserového resurfacingu (erbiový, uhličitý a vaskulární laser). Možnosti remodelace atrofické jizvy spočívají v implantaci hyaluronu či kolagenu, liposukci okolní tkáně či laserové korekci laserem
Smoothbeam. V závěru jsou shrnuty možnosti korekce jizev pomocí plastické chirurgie, problematika peritoneálních adhesí, vertebroviscerálních vztahů a hernie in cicatricae.
Klíčová slova: hypertrofická a keloidní jizva, laseroterapie, dermabraze, remodelace atrofické
jizvy, kolagenní vlákna, fyzikální terapie.

Mikula, J., Twardziková, J.: The science problems in the scars and posibility of theirs prevence and therapy.

Mikula, J., Twardziková, J.: Multidisziplinarische
Problematik der Narben und komplexe Möglichkeiten ihrer Prävention und kombinierter Therapie

Summary

Zusammenfassung

The authors described the general and new
methods in this problem. They directed to the
fact that scars are localised in acupuncture meridiáne. The new lately methods utilize the steroids, the silicon jellys, the hydroactive treatments
and the impulse-waves, the biostimulating laser
with infrared scanner, the cryotherapy… In the
next they explained the risks and positives of
dermabrasis and laser-resurfacing. The implantation of hyaluron-acid or collagen, liposuction
around of scar, or laser-correction are remodulation posibilities of atrophic scars. The local
application sulphid and sulphate minerál waters and subcutaneous carbonic therapy improve elasticity of collagen fibres in scar. The
electrotherapy such as ionophoresis, magnetotherapy, Rebox and next are limited. In the
end the authors described problems of peritoneal adhesis, hernia in scar and posibility of plastic surgery.

Die Arbeit befasst sich mit der Gesamtproblematik der Narben. Die Prävention der hypertrophischen oder keloiden Narbeentstehung ist die Durchfettung, der Kompressionsumschlag und
Massagen, den sie erleichten psysiologische Narbeausreife. Die moderne Formen der Heilung sind
Silikongel, hydroaktive Behandlung und ganz
neue extrakorporale Therapie mit Stoßwellen. Die
Arbeit gleicherweise macht auf mögliche Folgerungen der in den Akkupunkturmeridiane lokalisierten Narben aufmerksam. Die beschränkte
Möglichkeiten zur Narbebehandlung gibt auch
die Mechanotherapie, vor allem galvanischer
Strom (Iontophorese), diadynamischer Strom CP,
Rebox und Magnetotherapie (inbegriffen den Bemerimpuls). Am Ende sind die Möglichkeiten der
Narbekorrektion mit der Hilfe der plastischen
Chirurgie subsummiert, die Problematik der peritonealen Adhäsion, vertebrovisceralen Beziehungen und Hernie in Cicatricae.

Key words: hypertrophic and celoid scars – laserotherapy – dermabrasis - remodelation of
atrophic scar - coollagen fibros - electrotherapy

Schlüsselwörter: hypertrophische und keloide
Narbe – Lasertherapie – Dermabrasie – Remodelation – atrophische Narben
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Úvod
Možnosti hojení porušené integrity kůže jsou
limitované. Dokonalá reparace poraněné celistvosti kůže není možná, existují však reálné
možnosti, jimiž lze eliminovat negativní funkční i estetické důsledky hojení. Produktem hojení kožních ran je však vždy jizva. Průběh hojení
a vzhled jizvy jsou závislé od hloubky poranění
a časového horizontu, ve kterém se vzhled jizvy
mění. Následkem pouze povrchového
porušení integrity kůže, tedy epidermis, je
poměrně minimální jizva. Porušení integrity celé
kůže, tedy dermis, má za následek již vznik
viditelné jizvy obsahující kolagenní vlákna.
Hrubé a hluboké porušení integrity kůže, ale
také svalů a tukové tkáně vede ke vzniku výrazně
viditelných, velmi zanořených a často značně
napnutých jizev, omezujících i kloubní funkce.
To samozřejmě může výrazně komplikovat
rehabilitaci a v konečném důsledku
v závažných případech negativně ovlivnit obnovu pohybových funkcí a narušit i soběstačnost. Řadu negativních důsledků mohou působit peritoneální adhese a jizvami ovlivněné
vertebroviscerální vztahy. Byly publikovány i
závažné důsledky jizev lokalizovaných
v průběhu akupunkturních drah a bodů.
V neposlední řadě je jizva i značným problémem dermatologickým, kosmetickým a estetickým, což může v konečném důsledku být
zdrojem i značné psychické traumatizace.
Vznikající jizva prochází několika vývojovými stádií, což mění i její vzhled. Na počátku
dominuje spíše nápadné zarudnutí jizvy, k
postupnému blednutí dochází až po několika
měsících. Vývoj a přeměny jizvy trvají cca od
3- 6 měsíců u drobných a povrchových jizev,
ale až 2 roky u hlubokých jizev. Ukládají se
nová kolagenní vlákna, cévy se postupně přibližují původnímu stavu. Nikdy se však již nevytvoří vlasové folikuly a potní žlázy. Jizva
vedle estetických problémů může nejednou
způsobit i značné potíže v rehabilitaci, a proto
je nutné jizvu i v rámci rehabilitačního vyšetření nejen popsat, ale s ohledem na její lokalitu
vyhodnotit i její dopad na pohybové funkce.
Vizuálně je nutné upřesnit její velikost, barvu a
lokalizaci. Palpační vyšetření je potřebné
zaměřit na tloušťku jizvy, její fixaci k podkoží
či jiným strukturám a především je nutno definovat vliv jizvy na anatomickou symetrii, funkci
svalů, funkci kloubů a funkční omezení končetin.
S ohledem na tato rizika je proto i zde nejdůležitější prevence, čímž je míněno zajištění fyzi-

ologických podmínek pro hojení, které sice
vzniku jizvy nezabrání, ale mohou negativní
dopad jizvy alespoň částečně eliminovat. Mezi
hlavní podmínky fysiologického způsobu
hojení náleží především dokonalá korekce a
ošetření rány. Rána nesmí být znečištěna a
hojení nesmí být komplikováno infekcí. Obrazem fysiologického hojení je především vyvážený poměr mezi kolagenní novotvorbou a
odbouráváním starého kolagenu. Bohužel však
ani fysiologické hojení nezabrání vzniku jizvy,
stejně jako ani fysiologicky vyhojenou jizvu
nelze nikdy definitivně odstranit. Existují jen
omezené možnosti částečné spontánní úpravy
vzhledu a velmi omezené jsou rovněž možnosti chirurgické či jiné korekce. Nejčastějším
produktem patologického hojení je vznik hypertrofických a keloidních jizev. Hypertrofické jizvy jsou poměrně široké, zarudlé, červené, bolestivé nebo svědivé. Bývají často
zaměňovány s keloidy, na rozdíl od keloidů
však nezasahují cípovitě do okolí, ale jsou lokalizovány v rozsahu původní rány. Predilekční
výskyt stejný jako u keloidů. Hypertrofické
jizvy mají poměrně značný sklon ke vzniku
kontraktur s následnou progresí estetických i
funkčních důsledků. Keloidní jizvy jsou
zbytnělé, tlusté, vystupující nad povrch a cípovitě zasahující do okolí, čímž se odlišují od
jizev hypertrofických. Mají často zarudlý až
červenofialový vzhled, rovněž jsou svědivé až
bolestivé. Vznik těchto jizev je důsledkem nerovnováhy mezi kolagenní novotvorbou a degradací starého kolagenu, kdy se kolagenní novotvorba po dokončení hojení nezastaví.
Prevence této komplikace hojení bývá velmi
obtížná, s ohledem na riziko možnosti vzniku
kdykoliv. Častější výskyt bývá především u
mladých a spíše snědých jedinců, predilekčními lokalitami jsou uši, ramena a oblast nad sternem.
Preventivní podpora fysiologického způsobu
hojení spočívá především ve snaze o urychlení
tzv. fysiologického vyzrávání jizvy. Nesmírně
důležitá je prevence vysychání kůže. Doporučuje je promašťování jizvy mastným krémem,
kde je široká paleta možností (mimo jiné měsíčková mast, bílá vazelína, borová mast, Calcium panthotenicum ung., Panthenol, čisté nesolené vepřové sádlo, Indulona aj.). Velmi
důležitá je důsledná ochrana před UV zářením,
a to minimálně po dobu 3 měsíců, kdy je nezbytné používat ochranné krémy s minimální
hodnotou UV faktoru 20. Další velmi důležitou zásadou je nekouřit.
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Velmi účinnou podporu tzv. fysiologického
vyzrávání jizvy představují preventivní tlakové obklady a masáže. Vliv dlouhodobého tlaku na jizvu účinně brání hypertrofickému jizvení a trvalý tlak na cévní stěnu rovněž vede ke
změknutí a oploštění jizvy. Plošné tlakové obklady u popálenin a dalších čerstvých jizev však
vyžadují dlouhodobou celodenní aplikaci, nepřetržitě v období půl až jednoho roku. Preventivně je možné rovněž využití tlaku elastického
prádla nebo bandáží. Stejně důležitou prevencí
jsou tlakové masáže, se kterými lze začít ihned,
když je srostlá rána, tj. cca za 1-2 týdny
po odstranění stehů. Provádějí se kolmým tlakem prstu proti jizvě. Tlak se po 30 sec. uvolní
a postupně se ošetřuje celá délka či plocha jizvy.
Masáž má charakter přiměřeného bodového tlaku, kdy dojde ke znatelnému odkrvení nehtového lůžka tlak vyvíjejícího prstu, s postupným
ošetřením jednoho místa vedle druhého, nikoliv
však formou přejíždění prstu přes jizvu. Doporučená frekvence tlakových masáží je minimálně
3x denně po 10 min., raději však více, a to alespoň
po dobu 2 měsíců.
Podobný efekt jako tlakový obvaz či masáž
představuje také preventivní aplikace moderních silikonových gelů (Topidel, Silikos, Tri
blok polymer gel). Jedná se o průhledný polymerní gel, který obsahuje silikon a další minerální látky zpevňující tkaninu. Aplikace se provádí přiložením gelu lokálně přímo na zhojenou
jizvu a fixací náplastí. Opět je podmínkou dlouhodobá aplikace, až 20 hodin denně. Účinek
spočívá zejména v prevenci hypertrofického
hojení jizev a urychlení vyzrání jizvy.
Další účinnou metodou, která zásadně zkracuje hojení chronických defektů, je tzv. metodika
„vlhké terapie“. Zatímco podle European
Wound Management Association (EWMA)
akutní rány se hojí 7-10 dnů, chronické hojení
je velmi dlouhodobé, od 8 týdnů až do horizontu měsíců či dokonce let. Příčinou tohoto
stavu je často porucha prokrvení na žilní či
tepenné úrovni, navíc v chronicky infikovaném
terénu. Bylo prokázáno, že proces hojení probíhá nejrychleji v trvale vlhkém, mírně kyselém prostředí rány, která není infikovaná. A to
je i podstatou “vlhké terapie”. Ideální algoritmus
správného hojení chronického defektu je
exsudace – fáze čištění, proliferace – fáze
granulace, epitelizace – fáze reparace. Hovoří
se též o tzv. hydroaktivním ošetřování, které
zlepšuje migraci buněk, činnost fibroblastů,
granulaci a konečnou epitelizaci. Kromě řady
rizik a dalších komplikací chronického hojení
je zcela jasné, že každé jeho zkrácení eliminuje

i velikost vzniku jizvy, která jako méněhodnotná tkáň stále představuje potenciální nebezpečí
pro recidivu defektu, zejména pokud se nachází
v predilekčních místech pro vznik dekubitů.
Jednou ze zcela nových technologií výrazně
urychlujících hojení posttraumatických a pooperačních ran, popálenin, ale také dosud těžko
hojitelných torpidních defektů je extrakorporální terapie nárazovými vlnami (ETNV,
Extrakorporale Stoßwellentherapie, ESWT).
Bylo prokázáno, že biologická tkáň produkuje
vlivem nárazové vlny růstové faktory, především VEGF (Vesel Endothelial Growth Factor), GMP (Bone Morphogenetic Protein), OP
(Osteogenetic Protein) či NO (oxid dusnatý).
Prof. H. Pitzaová (Innsbruck) prokázala, že
nárazové vlny umožňují revaskularizaci ischemické kůže. Dr. Gerdesmeyr (Mnichov) prokázal in vitro baktericidní efekt nárazových vln,
a to na závažných patogenech (Staphylococcus aureus). Metodika ETNV je charakterizována jako účinná, neinvazivní metoda bez
nežádoucích účinků.
Německý akupunkturista Willy Penzel
(APM) publikoval svou metodu preventivní
akupunkturní masáže. Jedná se o masáž
meridiánů speciální tyčinkou. Vychází z teorie
tradiční čínské medicíny, kdy čínská akupunkturní masáž vede k energetické stimulaci organismu a normalizaci dynamiky mezi principy
jin a jang.
Podle těchto teorií se jizva může stát patologickou bariérou, která přeruší energetický oběh
akupunkturních meridiánů. Tomu pak odpovídá zcela specifické dělení jizev do tří rozdílných skupin. Tzv. “jizva volná” se vyznačuje
normální rovnoměrnou citlivostí v jizvě a okolí,
“rušící jizva s nedostatkem energie” je charakterizována sníženou citlivostí až znecitlivěním
v jizvě či její části a konečně “rušící jizva s
přebytkem energie” je spojena s hypersenzitivitou až bolestivostí jizvy či její části. Akupunktura rovněž definuje 10 nejdůležitějších
tzv. bodů čchi-kung, které mohou výrazně ovlivnit komplexní energetickou aktivizaci organismu. Tyto body se nacházejí na nejrůznějších místech těla, na temeni hlavy, na kořeni
nosu (mezi obočím), na hrotu jazyka, ve střední čáře v polovině sterna, na pupku, jednu dlaň
pod pupkem, ve středu obou dlaní, ve středu
planty mezi přední a prostřední třetinou,
uprostřed v rozkroku a na zádech ve středu
spojnice hřebenů.
Jsou-li tyto body zasaženy jizvou, může to
volat dokonce i různé klinické příznaky, jejichž
vysvětlení je fysiologicky velmi obtížné. Např.
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tzv. dráždivý bod DP17, který se nachází nad
středem sterna, popisuje akupunktura jako bod,
který reguluje plíce, uvolňuje hrudní koš, ovlivňuje hospodaření s vodou. Jeho poranění
působí kašel, městnání a otoky horní poloviny těla. Tímto bodem však prochází sternotomie, např. po operacích srdce a skutečně na
pracovišti provádějící pooperační kardiorehabilitaci byly pozorovány otoky horní poloviny těla i pacientů, kde sternotomie probíhala
důsledně středem a bod byl zasažen následnou
jizvou. Tito pacienti přitom byli oběhově dobře
kompenzováni a městnání horní poloviny těla
bylo obtížně vysvětlitelné. U pacientů, kde
vedla sternotomie mírně laterálně od střední čáry,
nebyly uvedené příznaky pozorovány.
W. Penzel v rámci své metodiky provádí ošetření jizvy krémem s elektricky vodivým chloridem amonným (salmiak) s cílem energetického přemostění jizvy. Hypersenzitivní jizvy
tlumí delším tlakem 2-3 min., necitlivé jizvy
elektricky stimuluje, např. stejnosměrným
proudem o frekvenci 50-100Hz. Lokalizace
elektrod je nejčastěji nad a pod jizvou.
Cílem práce je na tomto místě pouze upozornit
na možná rizika zdravotních potíží, vyvolaných jizvou zasahující do akupunkturních
meridiánů či bodů, stejně jako na preventivní
a léčebné možnosti vycházející z tradiční akupunktury, které jsou samozřejmě doménou
zkušených akupunkturních odborníků.
Velmi účinnou a moderní prevencí patologického hojení je laseroterapie. Především biostimulační terapeutický laser představuje
účinnou prevenci hypertrofického hojení jizev.
Podmínkou je výkonný biostimulační laser 5J/
cm2 a minimálně 10-20 aplikací o dostatečné
dávce. Naopak nedostatečná dávka je zcela bez
efektu. Mezi hlavní výhody terapeutického
laseru náleží především urychlení hojení, lokální snížení bolestivosti, podpora změkčení a
vyblednutí jizev ke snadnější rehabilitaci a eliminace rizika keloidního hojení. Laser rovněž
podporuje celkovou biostimulaci tělesných
struktur, stimulaci hojení ranných ploch po
autotransplantaci včetně urychlení přihojení
transplantátů.
K ošetřování velkých ploch, např. po popáleninách, je vhodný biostimulační laser s infračerveným scannerem, např. o parametrech
830nm/200mW. Např. k plošnému ošetření zad
jsou doporučovány dávky 2J/cm2/100mW až
s 20 minutovou aplikací, k plošnému ošetření
popálených prstů, kde hrozí velmi negativní
vliv jizev na omezení hybnosti, lze doporučit

i vyšší dávku 3J/cm2/200 mW, ale v kratším
aplikačním čase několika minut. Existují
i možnosti lokální laseroterapie bodovými
sondami, např. 670nm/10mW, 2J/cm2 nebo
infračervená laserová sonda 830nm/40mW, 3
J/cm2 . Laseroterapii je nezbytné průběžně
kombinovat
s tlakovými
masážemi
a promašťováním hojících se ploch. Lze využít i kombinace laseroterapie s biolampou.
Zahájení ošetření rozsáhlých popáleninových
jizev laserotepií se nemá odkládat, maximální
efekt laseroterapie je porozován v prvních dvou
měsících aplikace, pozdější zlepšování se již
zpomaluje. Účinnost této metodiky byla
prokázána v mnoha případech, m.j. je prezentovaná i publikovanou kazuistikou novorozence popáleného na 20 % těla (II.- IV. st) při
vznícení inkubátoru 72 hodin po porodu.
Vyhlazení lze docílit rovněž injekční aplikací steroidů přímo do jizvy. Dochází jen
k minimální resorpci do krevního oběhu a riziko vedlejších účinků steroidů je zcela nepatrné.
Aplikace se doporučuje především u hypertrofických a keloidních jizev, opakování co 4-6
týdnů. Očekávaným efektem je vyhlazení jizvy.
Terapeutickou účinnost lze zvýšit kombinovaným ošetřením zejména u červených,
bolestivých a progredujících keloidních jizev.
Po injekční aplikaci kortikoidů dojde k oploštění jizvy a následné ošetření cévním laserem
vzhled jizvy ještě dále vylepší.
Určité možnosti ošetření jizev dává rovněž
lokální kryoterapie prováděná tekutým dusíkem nebo kapalným vzduchem. Nejčastější
aplikace bývají na zádech a ramenou, efekt
bývá uváděn asi 30 %, využití bývá v praxi
dermatologů. Jako velmi efektivní lze považovat i celotělovou kryoterapii v kryogenní
komoře (-120°C, 3 minuty), která navozuje
velmi intenzivní biochemickou regeneraci, jejíž
podstatou je výrazná aktivní hyperemie, výrazně zlepšující oxidaci a trofiku tkání, jakož
i podporující odplavování mediátorů zánětů. To
vše vede k podpoře hojivých procesů, protizánětlivému efektu a podpoře imunity. Výrazně je usnadněná i následná rehabilitace, a to pro
svalové uvolnění, antispastický a analgetický
efekt.
Dermabraze je chirurgickou metodou vyhlazení kožního reliéfu u vystupujících nepravidelností povrchu kůže, např. u poúrazových
jizev, traumatické tetováže, jizev po akné, pooperačních jizev a keratóz. Jedná se o metodu
pracující pomocí jemné elektrické ruční frézy
s různými nástavci. Délka zákroku je cca 3060 minut, ošetření větších ploch se provádí
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v několika krocích, ošetření hlubokých nerovností je často nutno provést opakovaně. Následně je vždy nutný plošný, mírně tlakový
obvaz do samovolného odhojení, preventivně
vhodná antibiotika a nesmírně důležitý striktní
zákaz slunění a kouření minimálně po dobu 6
týdnů. Očekávaným dosaženým efektem je
kůže hladší a bez nerovností. Lepší výsledky
jsou publikovány u světlých typů kůže. Jedná
se o chirurgickou metodika, která je však spojena s určitý rizikem výkonu. Nutno upozornit především na nebezpečí bakteriální a virové
infekce (herpes), riziko možné progrese zjizvení u predispozičních typů, kde hrozí především keloid a hypertrofické jizvení. V těchto
případech se doporučuje kombinace se steroidy. Především nedodržení zákazu slunění zvyšuje riziko vzniku hyperpigmentované plochy.
Naopak riziko vzniku hypopigmentovaných
ploch je zvýšené u snědé pleti. Z těchto důvodů je nezbytné důsledné předoperační vyšetření s posouzením míry rizika a důsledným
vyloučením kontraindikací, ke kterým patří
především kontaktní kožní alergie, stavy po
omrzlinách, aktivní akné, předchozí ozařování
či chemický peeling, psychicky labilní a nespolupracující jedinec.
Novou možností ošetření je mikrodermabraze (Ionto-Skin, Ionto-Skin Check). Jedná se
o kontrolovanou mikro-abrazi mikroskopicky
jemným krystalickým pískem, který je po
použití vakuově odsáván společně
s biologickým materiálem uvolněným
z povrchu kůže. Přístroj identifikuje 9 typů pleti
podle tloušťky a vlhkosti, od extrémně mastné
až po abnormálně suchou. Jednou z hlavních
indikací metodiky je ošetření jizev, strií a
hyperkeratozy.
Alternativními možnostmi dermabraze jsou
chemický peeling a především laserový resurfacing, tedy ošetření jizev laserem. K ošetření
vystouplých hypertrofických jizev se využívá korekce erbiovým laserem, který kromě
jizev může korigovat i hyperpigmentaci. Ošetření nepatrně krvácí, je spojeno se vznikem
drobné krusty, která se sama odloučí. Ke korekci povrchové vrstvy jizvy se využívá carbon dioxid laser (CO2). Tento uhličitý laser
provádí tzv. remodelaci kolagenu, což vede ke
zjemnění a zpevnění kožního povrchu. Zákrok
nekrvácí, vzniká přechodné zarudnutí a otok,
hojení nastává asi do 14 dnů. Pro korekci červených jizev je indikován tzv. vaskulární laser. Jeho paprsek se zachytí v červeni cévek
v jizvě a způsobí zatavení a postupnou resorpci

cévek. Výsledkem je vyblednutí a stažení jizvy.
I u všech těchto ošetření platí striktní zákaz
slunění, včetně nezbytné důsledné ochrany před
slunečním zářením a rovněž je vhodné nekouřit.
Poněkud jiné metodiky se užívají u korekce
atrofické jizvy, která je vkleslá a vpadlá pod
úrovní okolí. Pro korekci zanořené jizvy existují dvě možnosti, a to buď vyzvednutí atrofické jizvy nebo remodelace jejího okolí.
Vyzvednutí zanořené jizvy se provádí pomocí
výplňového materiálu. Jednou z možností je
injekční aplikace implantátu hyaluronanu.
Kyselina hyaluronová je látka našemu tělu
vlastní a současně je totožná u všech živočišných druhů a tkání. Hyaluronan váže a přenáší vodu a kromě korekce jizev se užívá ke korekci vrásek kolem očí, úst a rtů. Používá se
buď preparát extrahovaný z kohoutích hřebínků (Hylaform) nebo stabilizovaná kyselina
hyaluronová non-animálního původu (Restylane, Perlane), která nevyžaduje test na alergii.
Další možností je injekční aplikace implantátu kolagenu. Používá se bovinní kolagen z
hovězího dobytka, jehož struktura je podobná
lidskému, opět je však nutný test na alergii.
Efekt však bývá jen dočasný. Zyderm I se
používá ke korekci drobných vrásek v tenké
kůži, např. kolem očí a rtů. Zyderm II je
vhodnější naopak na hlubší vrásky čela a tváří.
Zyplast je indikován ke korekci jizev a korekci
nasolabiálních rýh, ev. korekci rtů.
Ke tvarování vnořené jizvy remodelací jejího
okolí se využívá především liposukce, tedy
odstranění normální tukové tkáně z podkoží v
okolí jizvy. I tato metoda má jen omezené
možnosti.
Další možností je laserová korekce atrofických jizev. Toto ošetření se provádí především laserem Smoothbeam. Je vhodné např.
u jizviček po akné. Dochází k prohřátí podkoží, po kterém nastává následná přestavba kolagenu v jizvě, což vede k postupnému vyrovnání jizvičky s okolím. Zarudnutí po ošetření
trvá jen několik minut či hodin, většinou je nutné
minimálně 6 a více ošetření. Tato metodika
nejenže umožňuje provádět ošetření
u aktivního akné, ale současně zmírňuje
i samotné akutní projevy tohoto onemocnění.
Existují rovněž i určité možnosti balneologického ovlivnění jizev. Jedná se především
o využití sulfidových a sulfátových minerálních vod a sírného bahna. Jejich biochemické
účinky vedou především k potlačení aktivity
leukocytární elastázy a aktivity chondroitiná-
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zy C, inhibici depolymerizace kyseliny hyaluronové a mají rovněž glukosamin protektivní
efekt. Tyto vlastnosti podporují ochranu
proteoglykanu, kolagenu, elastinu, hyaluronanu, chondroitinsulfátu a chondrocytů. Dochází k vzestupu sérové koncentrace kyseliny
hyaluronové, podpoře hydratace a posílení
gelovité bariéry kůže, jejíž podstatou jsou hayluronan a kolagen. Kůže představuje hlavní
depo celkových tělesných zásob hyaluronanu.
Rovněž chondroitinsulfát, glukosaminglykanový biopolymer obsahující sulfátový iont, je
důležitou složkou pojivové tkáně, která má
schopnost zadržovat vodu a udržuje jedinečné
reologické vlastnosti pojiva. Díky těmto účinkům se stává i tuhé, kolagenní vazivo
v hypertrofických a keloidních jizvách měkčí,
pružnější, elastičtější, jak potvrzují zkušenosti
autorů s aplikací např. piešťanských termálních vod a bahna.
K péči o jizvy lze rovněž využít uhličitou
terapii. CO2 je látka, která posunuje pH ke
straně kyselé, což příznivě ovlivňuje zlepšení
výživy tkání a patologicky změněného vaziva,
urychlení hojení tkání, má antiedematózní a
protizánětlivé účinky. Plynný CO2 aplikovaný do podkoží v oblasti jizvy a jejího okolí
jako plynová uhličitá injekce vede ke zvýšení
pCO2 a následnému vzestupu HCO3 . Důsledkem je pokles pH, vzniká acidóza a hyperkapnie, které podpoří tvorbu bikarbonátu a zlepší
perfuzi. Pokles pH rovněž podporuje uvolňování kyslíku z oxyhemoglobinu. Při poklesu
pH<6,8 dochází ke zvýšení permeability kapilár, při dalším poklesu pH<6,5 se zvyšuje
pružnost vláken kolagenu a klesá pevnost extenzibilních vláken, což pozitivně ovlivní i vlastnosti jizev.
Omezené možnosti k ošetření jizev dává i fyzikální terapie, a to především některé elektroléčebné metody. Iontoforéza v ošetření jizev teoreticky využívá galvanického proudu
k aplikaci léčiv ve formě iontů či elektricky
polarizovaných koloidů. Jde o využití principu, podle kterého jsou vysokomolekulární látky (např. hyaluronidáza, Mobilat, Mobilisin,
aj.) vpraveny hluboko do tkání. Jejich průnik
iontoforézou je však podle řady názorů sporný. Tyto látky však mají snadný průchod přes
kapilární bariéru a může rovněž docházet k
aditivní kombinaci s kapilární hyperémií. Nízkomolekulární látky (např. Ca, K, I, prokain)
jsou zachyceny kapilární vrstvou koria a odplaveny krevním oběhem.
Z anody je možné provádět aplikaci hyaluronidázy (např. při myopatii, Dupuytrenově

kontraktuře, jizvách a srůstech), nebo kalia, které
má sklerolytický efekt u jizev, keloidů, indurací
a chronických infiltrátů. Z katody lze aplikovat
Mobilat a Mobilisin, nebo také jodid, který má
resorpční a sklerolytický efekt na keloidní
jizvy, chronické kožní infiltráty.
Určité možnosti k ošetření jizev dávají rovněž
diadynamické proudy. Jedná se především o
proudy střídající se v krátké periodě (CP - courant modulé en courtes périodes), což je proud
modulovaný v krátkých periodách. Rytmické
střídání MF a DF v 1 sekundových intervalech
vyvolává vždy střídavě 1 sekundu mravenčení
a 1 sekundu kontrakci. Při využití (nad)prahově
motorické intenzity lze účinek shrnout
především jako dynamogenní, vazodilatační,
hyperemizující, eutonizační, trofický a
dráždivý. Vedle známých indikací (ICHDKK,
svalová atonie, svalové spasmy, rigidita
kloubní, posttraumatická bolest, kontuze,
distorze, záněty vaziva, faciální neuralgie, bolest
z adynamie) jsou s doporučeném indikačním
seznamu uváděny rovněž hypertrofické jizvy.
Ze široce používaných elektroléčebných
přístrojů lze k ošetřené jizev použít rovněž
Rebox. Obdélníkový Rebox impuls má parametry 2–4 kHz, 150–250 µs, 0,75 x IPEAK.
Zde se jedná o princip transkutánní redukce a
korekce lokální acidózy elektrickými impulsy
neinvazivní elektrodou v léčené oblasti
(TCLA), což vede ke zvýšení mikrocirkulace
krve a lymfy, výraznému myorelaxačnímu a
spasmolytickému efektu. Pro chorobná místa
jsou velmi často typickými markery ischémie,
svalový spasmus a nedostatek volných iontů.
Jsou to místa vysokého elektrického odporu,
kdy proud prochází s určitou časovou latencí a
dochází k vyrovnání iontového deficitu přesunem iontů z okolí. Do širokého indikačního
spektra náleží kromě řady dalších rovněž chronické hypertrofické jizvy po operacích a popáleninách, transkutánně ovlivnitelné krevní
mikrocirkulační poruchy v tkáni, lymfostáza a
osmotická nerovnováha v extracelulárních
tekutinách.
Využití magnetoterapie v procesu hojení a
ošetření jizev je poměrně známé. Magnetoterapie podporuje procesy hojení, čemuž odpovídají i mnohé indikace léčby pulsním magnetickým polem. Mimo řady dalších zde náleží
urychlení hojení svalů, šlach, vazů a kostí po
operacích, čerstvé fraktury, včetně osteosyntéz, prevence algodystrofického syndromu,
protrahované hojení fraktur, konzervativní léčba uvolňující se TEP, syndrom karpálního tunelu, Dupuytrenova kontraktura, popáleniny
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a jiné kožní defekty, hojení amputačních pahýlů. Ve všech těchto případech může mít hojení
či obraz nemoci větší či menší souvislost
s hojením či problematikou jizev. U BEMER
magnetoterapie se jedná o generování pulsního magnetického pole o velmi nízké indukci a
se širokospektrou měnící se vlnovou délkou a
frekvenci. Signál trvá celkem 35 msec., začíná
velmi pomalou frekvencí a nízkou hustotou
toku, hustota narůstá přibližně do 35–100µT.
Tyto nízké hodnoty odpovídají hladině elektromagnetického pole země či elektromagnetického pole indukovaného v samotných živých
organismech. To plně postačuje k pozitivnímu
ovlivnění buněčných pochodů a jsou zcela
eliminována veškerá možná rizika a
kontraindikace. Hlavní efekt slabě pulzujících
magnetických polí BEMER spočívá ve
zlepšení prokrvení tkání na úrovni velkých cév
i mikrocirkulace, zlepšením výživy a okysličení tkání, zvýšením pO2, normalizaci energetických buněčných pochodů a zlepšení bioenergetického stavu organismu. BEMER terapie
má i prokázané analgetické působení vlivem
odplavování mediátorů zánětu a produktů katabolismu, na eliminaci možné ischémie se podílí i vliv na rozrušení řetízkování erytrocytů,
zlepšující reologické a transportní vlastnosti
krve. Hojení jizev a rehabilitace po operativních zákrocích je zde usnadněno a zkráceno
(Preissinger, M.).
Ostatní možnosti chirurgické korekce jizev
by se měly zvažovat až po vyčerpání všech
konzervativních možností. Je-li skutečně
chirurgické ošetření nezbytné, může se jednat
o excisi jizvy, náhradu jizvy kožním transplantátem, Z-plastiku dlouhých jizev – tzv. tvar “cikcak” či změnu uložení tvaru a průběhu jizvy.
Hlavní význam plastických korekcí jizev je
zmírnění vlivu jizvy na omezení funkce kloubů,
např. obnova funkce ruky a prstů, obnova
funkce víček, aj. Je však nutno mít stále na
paměti, že každá další operace současně
představuje riziko vzniku nových jizev!
Ve výčtu této problematiky nelze opomenout
rovněž srůsty či peritoneální adhese (adhesiones peritonnei), kde je charakter tkáně podobný jako u jizev. Jde často o možný důsledek operací a traumat. Nejčastějšími
predispoziční faktory jsou infekce, nadměrná
traumatizace a krvácení. Zdravotní důsledky
jsou velmi závažné a široké, především možné
omezení funkce vnitřních orgánů, neplodnost,
komprese ureterů s rizikem vzniku hydronefrózy, biliární dysfunkce, ileózní stavy, aj. Peritoneální adhese jsou velmi často původem tzv.

vertebroviscerálních komplikací, protože právě u nich začíná nejednou bludný kruh zřetězení
závažných
vertebrogenních
a myoskeletálních poruch.
Zcela jiným problémem, opět vyvolaným nekvalitní jizvou v důsledku patologického hojení, je hernia in cicatricae, kde je jizevnatá
tkáň vždy méněhodnotná, se značně menší
pevností a odolností na tlak i tah. Zde je chirurgická plastická korekce velmi nutná a často
i velmi složitá.
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SHIATSU
Na tomto mieste analyzujeme publikáciu
Sieglinde Butz – Bergau: Ganzheitliche Shiatsu Therapie 2006, Pflaum Verlag, ISBN 3 –
7905 – 0929 – 9. Táto technika pochádza
z Japonska. V názve sú ukryté dve slová ,,shi”
– prst a ,,atsu” – tlak. Dalo by sa teda povedať,
že táto metóda je jedna z foriem akupresúry,
ktorá sa vyvinula v japonskom prostredí zo
staročínskej akumpunktúrnej medicíny.
Vychádza sa tu z existencie tzv. ,,Ki” čo možno preložiť ako životná energia. Pri väčšine
ochorení, podľa tejto teórie, dochádza
k poruche toku energie, z čoho rezultujú ochorenia v prvej fáze na úrovni psychiky a v druhej
fáze na úrovni štruktúry. Shiatsu je tu prezentovaná ako metóda regulačnej terapie.
Pomocou využívania tlaku sa ovplyvňujú dráhy energetického toku tzv. meridiány, čo má za
následok energetickú harmonizíciu. Autorka
prezentuje písomné čínske a japonské pramene, z ktorých vychádza. Uvádza Shiatsu, ako
súčasť fyzioterapie.
Samostatná kapitola je venovaná základom
východnej prírodnej filozofii, kde sa popisuje
energia a posuny energie. V kapitole základy
Shiatsu praxe sú popisované základné body
a manévre, ktoré sa využívajú pri Shiatsu metóde. Popisujú sa vplyvy jingu a jangu, analyzuje sa vplyv piatich elementoch a následne sú
v kapitole podrobne rozobraté jednotlivé
meridiány. V druhej polovici knihy sa podávajú praktické aspekty kompexnej shiatsu terapie. Sú zoradené meridiány podľa jednotlivých
elementov. Každá meridián je najprv rozobratý teoreticky, a potom prakticky na obrázkoch
ukazuje možnosti akupresúrnych miest. Uvedená publikácia je vhodná najmä pre tých kolegov, ktorí sa v rámci rehabilitácie venujú akupresúre resp. akupunktúre.
A. Gúth ml.

Práce byla ve zkráceném znění prezentována
spoluautorkou na XVI. Zjazdu Spoločnosti pre
fyziatriu, balneologii a liečebnú rehabilitáciu,
26. - 27.5.2006, v Trenčianských Tepliciach
Adresa autora: J. M., Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Piešťany, Slovensko
jaroslav.mikula@spapiestany.sk
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REHABILITAČNÁ LIEČBA U PACIENTA
PO INSTABILNOM HRUDNÍKU
Autori: Z. Šajterová, M. Šajter
Pracovisko: Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SZU, Bratislava
Súhrn
Poranenia hrudníka patria medzi najčastejšie stavy, s ktorými sa traumatológ vo svojej praxi
stretáva. Môžu byť ako izolované poranenia, alebo sú často súčasťou polytraumatizmu. Závažnosť týchto poranení je daná tým, že hrudná trauma často postihuje orgány, ktoré zaisťujú základné
vitálne funkcie - dýchanie a srdcovú činnosť. Niektoré poranenia hrudníka sú také ťažké, že nie sú
zlučiteľné so životom, iné zranenia hrudníka život bezprostredne ohrozujú a bez neodkladnej a
účinnej pomoci vedú tiež k fatálnemu koncu a konečne i zranenia, ktoré sú považované za ľahšie,
majú tiež často neistý a komplikovaný priebeh. Preto pri každom poranení hrudníka treba vylúčiť
poranenie vnútorných orgánov, ktoré môže byť pre pacienta tiež smrteľné. Autori predkladajú
rehabilitačné možnosti pri takomto poranení.
Kľúčové slová: poranenie, hrudník, rehabilitácia
Šajterová, Z., Šajter, M.: The rehabiliation in
thorax injury

Šajterová, Z., Šajter, M.: Die Rehabilitationsheilung nach dem instabilen Brustkorb

Summary

Zusammenfassung

The chest injuires often affected respire and cardialfunction, that is why patient´s life is distressed. It´s important to examine thoracal organs
in every thorax injuires. The authors describe
rehabilitation methods in these cases.

Die Brustkorbverletzungen gehören zu den häufigsten Befinden, mit den sich der Traumatologe
in seiner Praxis begegnet. Können wie isolierte
Beschädigungen sein, oder oft sind ein Teil der
Mehrfachverletzungen. Die Schwere dieser Verletzungen ist dadurch gegeben, dass das
Brusttrauma oft die Organe betrifft, die die primäre Lebensfunktionen sichern – Atmen und
Herzfunktion. Manche Brustkorbverletzungen
sind so schwer, dass die mit dem Leben nicht
kompatibel sind, andere Brustkorbverletzungen
das Leben direkt gefährden und ohne dringende
und wirksame Hilfe oft zu einem fatalen Ende
führen und letztens auch Verwundungen, die wie
leichte betrachtet sind, haben oft unsicheren und
komplizierten Verlauf. Deshalb bei jeder Brustkorbverletzung ist nötig die Verletzung der Innenorgane, die für den Patient auch tödlich
sein können, auszuschliessen Die Autoren präsentieren die Rehabilitationsmöglichkeiten bei
solcher Verletzung.

Key words: injury – chest - rehabiliatation

Schlüsselwörter: Verletzung – Brustkorb – Rehabilitation

Úvod
Poranenia hrudníka patria medzi najčastejšie
stavy, s ktorými sa traumatológ v praxi stretáva. Môže ísť o izolované poranenia, často sú
však aj súčasťou polytraumatizmu. Závažnosť
týchto poranení je daná tým, že hrudná trauma
často postihuje orgány, ktoré zaisťujú základné vitálne funkcie - dýchanie a srdcovú činnosť.
Niektoré poranenia hrudníka sú také ťažké, že
nie sú zlučiteľné so životom, iné zranenia

hrudníka život bezprostredne ohrozujú a bez
neodkladnej a účinnej pomoci vedú tiež
k fatálnemu koncu, a konečne i zranenia, ktoré
sú považované za ľahšie, majú často neistý a
komplikovaný priebeh /9/. Preto pri každom
poranení hrudníka treba vylúčiť poranenie vnútorných orgánov, ktoré môže byť pre pacienta
tiež smrteľné /3/.
Závažnosť poranení hrudníka sa zvyšuje:
1. u pacientov vyššieho veku (nad 60 - 70 rokov), u ktorých je často postihnutý srdcovo-
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cievny a dýchací systém a u týchto poranených aj jednoduchá kontúzia hrudnej steny
môže viesť k rozvoju respiračného zlyhania a
následnému úmrtiu,
2. u polytraumatizovaných pacientov
s poranením viacerých orgánových systémov,
kde úraz hrudníka podstatne zhoršuje prognózu /36/.
Najzávažnejšou kombináciou z hľadiska prognózy sa zdá byť kombinácia poranenia hrudníka a CNS.
Zvýšený výskyt traumatizmu hrudníka súvisí
hlavne so zvýšením dopravy, pričom najmä
dopravné nehody zaberajú popredné miesto
medzi príčinami ťažkých a závažných hrudných poranení /21/. Prevažnú väčšinu hrudných poranení predstavujú tupé poranenia.
Z uvedeného vyplýva, že poranenia hrudníka
predstavujú závažný medicínsky, ale i celospoločenský problém.
Etiológia a epidemiológia poranení hrudníka
Až 80 % tupých poranení je následkom automobilových nehôd. Počet prenikajúcich poranení je takmer zhodný s počtom tupých poranení a spolu so stúpajúcim spoločenským
násilím ročne narastá.
Poranenie hrudníka je priamou alebo spoluzodpovednou príčinou úmrtia u 50 % zomretých po úraze. Včasná smrť máva najčastejšie
niektoré z nasledujúcich príčin:
- obštrukciu dýchacích ciest,
- nestabilnú hrudnú stenu,
- otvorený pneumotorax,
- masívny hemotorax,
- tenzný pneumotorax,
- tamponádu srdca.
Neskorými príčinami smrti sú hlavne respiračné zlyhanie, sepsa a nepoznané poranenie /58/
.
Mortalita hospitalizovaných pacientov
s izolovaným poranením hrudníka je 4 - 8 %,
pri pridruženom poranení jedného ďalšieho
orgánu dosahuje 10 - 15 % a pri spoločnom
poranení viacerých orgánov predstavuje až 35
%. Asi 85 % poranení hrudníka nevyžaduje
otvorenú torakotómiu, avšak často je potrebné
previesť okamžite niektoré život zachraňujúce
zákroky, ktoré patria do kompetencie všetkých
lekárov.

Tupé poranenia vznikajú najčastejšie pri dopravných nehodách v tomto poradí:
- zlomeniny rebier,
- haemothorax,
- pneumothorax,
- nestabilný hrudník.
Môžu byť izolované alebo kombinované
s inými poraneniami. Najčastejšie pridruženým
poranením pri tupej hrudnej traume je
- intrakraniálne poranenie,
- poranenie dolných končatín,
- vnútrobrušné poranenia (slezina, pečen, obličky) /38/.
Anatomické poznámky
Stena hrudníka má dve hlavné funkcie:
- chráni životne dôležité orgány (srdce, veľké
cievy a pľúca) pred vonkajšími vplyvmi,
- spolu s bránicou umožňuje dýchanie /3, 5, 9,
28/.
Hrudná stena sa skladá z troch základných
vrstiev:
- povrchová – vonkajšia,
- stredná,
- hlboká - vnútorná.
Povrchovú alebo vonkajšiu vrstvu steny hrudníka tvorí kožný kryt a podkožie s podkožnými
cievami, nervami a lymfatickými cievami.
Strednú vrstvu hrudnej steny tvorení svalový
obal, ktorý sa delí na predné, laterálne a dorzálne svaly.
Hlbokú vrstvu hrudnej steny predstavuje kostra
hrudného koša, medzirebrové priestory so
svalmi, cievami, nervami a lymfatickými
cievami a fascia endothoracica s parietálnou
pleurou.
Fyziológia dýchania
Skelet hrudníka pozostávajúci z hrudnej časti
chrbtice, rebier a hrudnej kosti je utvorený tak,
aby sa pohybmi rebier mohol ním uzavretý
súdkovitý priestor zväčšovať alebo zmenšovať. Horný hrudný priestor sa pritom zväčšuje alebo zmenšuje prevažne anteroposteriálne,
dolný priestor viac v laterálnom smere /14/.
Dýchacie svaly sú všetky svaly, ktoré zväčšujú alebo zmenšujú objem pľúc (priamo alebo
nepriamo zmenou vnútorného priestoru hrudníka). Pľúca sa môžu zväčšovať alebo zmenšovať dvoma spôsobmi:
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- pohybom bránice sa zväčšuje alebo zmenšuje objem hrudnej dutiny,
- pohybmi rebier (elevácia a depresia) sa zväčšuje alebo zmenšuje objem hrudnej dutiny
v anteroposteriálnom diametre /8/.
Najdôležitejším dýchacím svalom je bránica,
ktorá pri pokojovom dýchaní zabezpečuje asi
60 % zmeny objemu dýchania.
Inerváciu väčšiny dýchacích svalov zabezpečujú hrudné a driekové segmenty chrbtovej
miechy. Iba najvýznamnejší dýchací sval bránica je inervovaná z 3. a 4. krčného segmentu
cez nn. phrenici. Sama bránica stačí preto zabezpečiť ventiláciu v pokojových podmienkach
i pri relatívne vysokom prerušení miechy alebo
spinálnej anestézy zasahujúcej príliš kraniálne
/14, 44/.
Podľa svalov zúčastnených na dýchaní rozlišujeme dve formy dýchania /8, 44/.

Rebrové dýchanie predstavuje v pokoji asi 1/3
dychového objemu.
Patofyziologický základ poranení hrudníka
Sprievodné poranenia zlomenín rebier, ktoré
môžu akútne ohrozovať život poraneného, sú:
- haemothorax,
- pneumothorax,
- kontúzia pľúc.
Hlavným príznakom je bolesť. Tá znemožňuje adekvátnu inspiráciu, ale na druhej strane aj
expektoráciu. Dôsledkom sú:
- atelektázy,
- hromadenie sekrétu,
- vždy infekcie.
Okrem toho je tu aj mechanický základ. Môže
byť prítomný paradoxný pohyb pri instabilnom hrudníku – instabilnej hrudnej stene.

Abdominálne dýchanie v pokoji predstavuje asi
2/3 dychového objemu. Dýchacie pohyby
bránice sa dajú sledovať röntgenologicky. Sú
príčinou posunov hraníc pľúc pri dýchaní.

Takisto v prípade, keď oxygenácia a parciálny
tlak CO2 sú normálne alebo len málo poškodené, je u pacientov so sériovými zlomeninami
rebier masívne znížená vitálna kapacita - len na
40 % normálnej hodnoty v priemere. Pri instabilnej hrudnej stene sú funkcie pľúc ešte viac
poškodenéTreba však vedieť, že táto hodnota
pri spontánnom dýchaní ďalej klesá a len veľmi
pomaly a ťažko sa vracia k opakovanému vzrastu. Preto aj funkcie dýchania sú oveľa viac postihnuté, ako ukazuje analýza krvných plynov,
pretože tie bývajú patologické, keď už pacient
je respiračne insuficientný. Pacienti s normálnou
váhou s dychovou aktivitou pod 18 l/min sú
spravidla v respiračnej insuficiencii, potrebujú
teda respirátor a terapiu. S dychovou aktivitou
medzi 18 - 28 l/min sú pacienti v kritickom stave. Spontánne dýchanie je možné, ale pacient je
na hranici respirátora. Nad 28 l/min je liečba bez
respirátora. Väčší pokles arteriálneho pO2 je tiež
podstatným prejavom pľúcneho poškodenia
alebo totálnej dekompenzácie /5/.

Torakálne alebo rebrové dýchanie sa uskutočňuje pohybom hrudníka následkom kontrakcie
vonkajších medzirebrových svalov. Pri vdychu sa hrudník nadvihuje a jeho vnútorný
priestor v dôsledku elastickosti pľúc sa rozširuje. Výdych sa uskutočňuje poklesom rebier,
čím sa vnútorný priestor hrudníka zmenší. Je
spôsobený relaxáciou výdychových svalov a
v dôsledku pôsobenia elastických síl pľúc, ktoré sa usilujú vrátiť pľúca do pôvodnej polohy
/44/.

Pri zlomenách rebier, najčastejšom type poranenia hrudníka, môže ísť o jednoduchoú zlomeninu jedného rebra, zlomeninu rebra
s hemopneumotoraxom, ale aj závažnú mnohopočetnú zlomeninu s vylomením voľného
segmentu steny s vnútorným poranením. Hlavným príznakom jednoduchej zlomeniny je najmä bolesť pri nádychu. Terapia spočíva hlavne v pokojovom režime, v polosede,
v podávaní analgetík a eventuálne v blokáde
interkostálnych nervov. Hlavne u starších pa-

Bránicové alebo abdominálne dýchanie sa uskutočňuje pohybmi bránice. Pri vdychu sa bránica kontrahuje, pričom sa kopulovité vyklenutie vťahuje do brušnej dutiny. Tým zväčšuje
vnútorny priestor hrudníka, podobne ako piest,
ktorý sa pohybuje vo valcovom čerpadle, čím
sa v hrudníku utvára podtlak potrebný na
vdych. Pokles bránice vyvoláva rozopnutie
pľúc, vyvíja tlak na brušné orgány a vydúva
brušnú stenu. Pri výdychu sa bránica relaxuje.
Jej vyklenutie sa zväčšuje a vnútorný priestor
hrudníka sa zmenšuje. Výdych zabezpečujú
sily spôsobené vdychom. Patrí k nim elastický ťah pľúc a napnutie brušnej steny. Kontrakcia svalstva brušnej steny môže výdych
podporovať.
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cientov môžu viacnásobné zlomeniny rebier
podmieňovať voľné zníženie ventilácie
s následnou pneumonitídou.
Nestabilný hrudník – ide o blokové zlomeniny
rebier – sa objavuje, keď v dôsledku mnohopočetných zlomenín rebier časť hrudnej steny
stratí kostené spojenie so zvyškom hrudníka
a paradoxne sa v nadväznosti na dýchanie samostatne vťahuje a vyklenuje. Tým dochádza
k potenciálne závažnému zníženiu ventilačnej
efektivity. Rozsah tohto vplyvu záleží na veľkosti vylomeného segmentu a na bolesti, ktorá
dýchanie sprevádza. Vylomený blok je zvyčajne lokalizovaný na ventrálnej strane hrudníka a rebrá sú zlomené minimálne na dvoch
miestach. Nestabilný segment môže tiež vzniknúť následkom obojstrannej kostochondrálnej
separácie alebo fraktúr sterna. Tieto poranenia
sa pri prvom vyšetrení niekedy podceňujú,
pretože pri prijatí pacienta je paradoxná pohyblivosť bloku rebier pozorovateľná len asi
v polovici prípadov. Toto zranenie často sprevádza kontúzia pľúc, ktorá po 24 - 48 hodinách vyvolá pokles elasticity pľúcneho tkaniva. Na ventiláciu je teda potrebný zvýšený
negatívny intrapleurálny tlak, ktorý však nestabilitu hrudnej steny zvýrazní. Len čo sa
ventilácia ukáže ako nedostatočná, objavuje sa
atelektáza, hyperkapnia, hypoxia, hromadenie
sekrécie a neproduktívny kašeľ. Hladina arteriálneho pO2 sa väčšinou znižuje ešte skôr, ako
sa stav manifestuje klinicky. Na posúdenie
účinnosti liečby sú potrebné opakované merania krvných plynov. Pri ľahších prípadoch
vystačíme s blokádou interkostálnych nervov
a podávaním analgetík. Vo väčšine prípadov je
však nutné podporné dýchanie mechanickým
ventilátorom cez endotracheálnu kanylu
s manžetou. Vonkajšia fixácia hrudnej steny je
menej spoľahlivá ako ventilácia s pozitívnym
tlakom, ale svoje uplatnenie môže mať pri rozsiahlejších vylomených segmentoch alebo iných
devastujúcich poraneniach s nestabilitou
hrudnej steny /58/.
Respiračná insuficiencia
Respiračná insuficiencia je u väčšiny pacientov multifaktoriálna a rozpoznať ju je
v jednotlivých prípadoch veľmi ťažké. Z toho
dôvodu je tendencia nazývať skupinu respiračných porúch spoločným názvom “šokové
pľúca” alebo “ARDS”. RTG hrudníka
a vyšetrenie arteriálnych krvných plynov je
absolútne najpotrebnejšie /5/.
O respiračnej insuficiencii hovoríme, ak:

- frekvencia dýchania je – menej ako 10 dychov za minútu, viac ako 30 dychov za minútu,
- dychový objem – menej ako 7 ml/kg váhy (500 ml),
- pa CO2 – viac ako 55 mmHg (Fi O2 0,21),
- pa O2 – menej ako 55 mmHg (Fi O2 0,21) /
2,40/.
Klinický obraz a klasifikácia instability
hrudnej steny
Zlomeniny rebier patria k najčastejším morfologickým prejavom hrudnej traumy. Zlomeniny rebier môžeme z viacerých hľadísk rozdeliť na:
- jednoduché alebo
- trieštivé,
- izolované alebo
- mnohopočetné – sériové zlomeniny rebier,
- dislokované bez komplikácie alebo
- dislokované s komplikáciami /9, 21/.
Medzi najčastejšie komplikácie patrí:
- pneumothorax,
- haemothorax,
- haemopneumothorax,
- poranenie pečene, sleziny, zriedkavo obličiek pri zlomeninách bazálnych rebier /9, 21,
46, 47, 51/.
Pacienti so zlomeninami rebier majú väčšinou
dosť výrazné bolesti, dýchajú povrchovo
a šetria zranenú oblasť. Zlomeniny rebier sa
klinicky prejavujú bolestivosťou, mechanickým
obmedzením dýchania a pridruženými
poraneniami ako napr. kontúzia srdca, pneumotorax, hemopneumotorax, poranenie pľúcneho parenchýmu, mediastinálne krvácanie,
pneumomediastínum alebo poranenie vnútrobrušných orgánov – pečeň, slezina, obličky.
Vznikajú priamym alebo nepriamym poranením. Ak vznikne zlomenina bez traumy, je nevyhnutné myslieť na metastázy alebo únavové
zlomeniny. To všetko má za následok zhoršenie alveolárnej ventilácie a hromadenie sekrétu
v bronchoch. Práve preto sú tieto zlomeniny
obávané
u geriatrických
pacientov
a u pacientov s chronickým pľúcnym ochorením, ktoré sa hrudnou traumou zhoršuje /9, 21,
47, 50/.
Zlomeniny rebier nie sú terapeutický problém.
O takýto problém však ide v prípade, ak vedú
k instabilite hrudnej steny, čo má za následok
poruchu mechaniky dýchania a vedie k rozvoju
respiračnej insuficiencie. Ireverzibilná
respiračná insuficiencia je hlavným symptómom instabilného hrudníka s paradoxnou
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respiráciou a má za následok vysokú letalitu
nad 50 % /27, 46/.
Eschapasse a Gaillard rozdeľujú instabilitu
hrudného koša na osem typov:
I. typ – veľká predná instabilita,
II. typ – malá predná instabilita,
III. typ – veľká anterolaterálna instabilita,
IV. typ – malá anterolaterálna instabilita,
V. typ – laterálna instabilita,
VI. typ – posterolaterálna instabilita,
VII. typ – centrolaterálna instabilita,
VIII. typ – komplexná instabilita /22/.
Podľa Lindenmaiera instabilný hrudník vzniká
v týchto prípadoch:
- bilaterálne sériové zlomeniny rebier,
- zlomeniny sterna so sériovými zlomeninami
rebier,
- unilaterálne sériové segmentové zlomeniny
rebier /19/.
V prvých dvoch prípadoch vzniká ventrálna
instabilita, ktorá sa vyskytuje asi v 30 %. Oveľa
častejšia je laterálna instabilita, ktorá tvorí 70 %
všetkých zlomenín a predstavujú ju unilaterálne
sériové segmentové zlomeniny rebier - blokové
sériové zlomeniny rebier, tzv. flail chest /34,
40, 43/. Podobne aj iní autori, napr. Glinz
a kolektív, ako aj Rüter, Trentz a Wagner, vo
svojich prácach rozoznávajú tieto dva základné
typy instability hrudnej steny, ktoré sa
najčastejšie vyskytuje v bežnej klinickej praxi
/6, 38, 51/.
Na Slovensku Látal a kolektív rozdeľujú zlomeniny rebier na dve skupiny:
1. sériové zlomeniny rebier – t.j. jednoduché
zlomeniny troch a viacerých rebier, ktoré spravidla nespôsobujú instabilitu hrudníkovej steny a funkčné respiračné poruchy, ktoré vyvolávajú, sú malé.
2. blokové zlomeniny rebier (flail chest – vylomenie hrudníkovej steny) – sú duplexné zlomeniny viacerých rebier, niekedy aj
v kombinácii so zlomeninou sterna alebo kostochondrálnych spojení. Tým vzniká voľne
pohyblivý segment hrudnej steny, ktorý má
pre pacienta zlú prognózu. Tieto zlomeniny
môžu vzniknúť na rôznych miestach hrudníka. Podľa toho rozlišujeme ich tri formy:
· predný typ - je spôsobený mnohopočetnými
zlomeninami rebier parasternálne v oblasti chrupaviek s možnosťou kombinácie so zlomeninou sterna. Tento typ instability je najnebezpečnejší.
· laterálny typ – vyskytuje sa najčastejšie.
· zadný typ – vytvárajú ho zlomeniny rebier
lokalizované paravertebrálne. Vyskytuje sa

veľmi zriedkavo a vzhľadom na to, že rebrá sú
chránené mohutným chrbtovým svalstvom, sú
následky tohto typu zlomenín minimálne /3/.
Rehabilitačné možnosti
Dôležitou súčasťou komplexnej liečby úrazov
hrudníka je liečebná rehabilitácia. Indikuje sa
tak v akútnych štádiách, ako aj v neskorom
pooperačnom období. Výber rehabilitačných
možností závisí od viacerých faktorov – musíme brať do úvahy klinický stav pacienta, charakter patologického procesu, komplikácie, typ
a intenzitu respiračnej poruchy, pridružené
traumy.
Liečebná rehabilitácia má za cieľ kontrolu respirácie, bronchiálnu hygienu a korekciu porúch
statiky a dynamiky celého hrudníka.
V akútnom štádiu je rehabilitácia pacienta
s instabilným hrudníkom zameraná na polohovanie pacienta, hygienu dýchacích ciest a na
predchádzanie komplikáciám. Vykonáva sa
hneď po operačnom zákroku, viackrát denne
na ARO alebo JIS. Má za cieľ odstraňovať
zvýšenú sekréciu hlienov, a tým obnoviť funkciu dýchania, optimalizovať činnosť svalov
hrudníka aplikáciou reflexnej metodiky, predchádzať zrastom a uvoľňovať jazvy. Viskozitu
hlienu môžeme ovplyvniť inhalačne.
Ak to stav pacienta dovolí, pridávame do rehabilitačného programu počas hospitalizácie
nácvik správneho dýchania v normálnom rytme, prehĺbeného a bránicového dýchania, dolné hrudné dýchanie na rozvíjanie spodných
častí hrudníka na oboch stranách, ďalej pokračujeme dynamickou dýchacou gymnastikou
s pohybmi horných a dolných končatín za
kontroly krvného tlaku, srdcovej frekvencie a
dychovej frekvencie. Na zmiernenie bolesti,
ktorá obmedzuje dýchacie pohyby, aplikujeme analgetiká a fyzikálnu terapiu. Taktiež pacienta učíme fixovať hrudník rukami na zmiernenie bolesti. S pacientom nacvičujeme kašeľ a
vykašliavanie. Pridávame lokalizované dýchanie, mierne rezistované rukami fyzioterapeuta
s cieľom rozvinúť a prevzdušniť pľúca.
Cvičenie je prísne individuálne podľa stavu
pacienta, za kontroly vitálnych funkcií. Ak to
umožní stav pacienta, vertikalizujeme ho. Vertikalizáciu pacienta robíme s ohľadom na klinický stav pacienta, na operačnú ranu, drény.
V priebehu cvičebnej jednotky si všímame vedomie a spoluprácu pacienta, frrekvenciu a hĺbku dýchania, schopnosť spontánneho dýchania, typ dýchania, využitie pomocných
dýchacích svalov, rigidnosť hrudníka, dýcha-
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cích svalov a bránice, deformity hrudníka,
schopnosť spontánneho kašľa a vykašliavania, vitálne funkcie, dušnosť, cyanózu, opuchy dolných končatín, stenokardie a potivosť
kože.
Využívajú sa rôzne terapeutické možnosti a
metodické postupy:
I. Odhlieňovacie techniky:
a) polohová drenáž pľúcnych segmentov,
b) asistovaný kašeľ s asistovanou expektoráciou robíme manuálne,
c) manuálne asistované a rezistované dýchanie
v sede,
d) u pacientov pri vedomí a mobilnejších má
nezastupiteľné miesto autogénna drenáž.
II. Relaxácia – pôsobí na zlepšenie kontrakcie
svalov, lebo len kvalitne relaxovaný sval je
schopný kvalitnej kontrakcie. Využívame relaxáciu celkovú a lokalizovanú, pasívnu
a aktívnu. Začíname uvoľňovaním inspiračných, respektíve expiračných svalov.
III. Dýchacia gymnastika – je systém cvičení
zameraných na mechaniku dýchania, ktoré delíme na:
základnú dýchaciu gymnastiku – ide o súbor cvičení zameraných na rytmus dýchania
v koordinácii s niektorými svalovými pohybmi,
špeciálnu dýchaciu gymnastiku – súbor cvičení zameraných na hĺbku dychu, typ dýchania,
zväčšenie rozdielov pri inspiračnom
a expiračnom postavení hrudníka. Rozlišujeme:
· celkové statické dýchanie – zamerané na inspiračné a expiračné dýchacie svaly, prehlbuje
dýchanie, a tým zlepšuje mechaniku dýchania,
· celkové dynamické dýchanie – zamerané na
prehĺbenie
dýchania
v kombinácii
s precvičovaním niektorých svalov a svalových
skupín (svaly ramenného pletenca, svaly hornej končatiny, svaly trupu, svaly dolných končatín),
· lokalizované dýchanie – zamerané na určité
časti hrudníka s cieľom zväčšiť exkurziu hrudníka. Využívame cviky proti odporu. Rozlišujeme bránicové dýchanie, dolné postranné hrudné, predné hrudné, zadné hrudné, horné hrudné
dýchanie.
IV. Motorická reedukácia – pohybová liečba
na zvýšenie fyzickej kondície a celkovej mobility pacienta.
V. Pohybová liečba s využitím nových metodík:
- mäkké techniky na spúšťacie body,
- uvoľňovanie fascií,
- facilitačné techniky – Vojtova metodika, facilitácia podľa Kabáta, rytmická stabilizácia,
- postizometrická relaxácia, auto PIR,

- antigravitačné relaxačné cvičenia,
- mobilizačné techniky,
- spinálne cvičenia,
- cviky podľa Kaltenborna, automobilizačné
cvičenia.
VI. Fyzikálna terapia
1. Manuálna masáž môže byť:
– klasická – spôsobuje relaxačný účinok hypertonického svalstva, stimuluje ochabnuté
svalstvo a ovplyvňuje vegetatívny a obehový
systém, čím zlepšuje presun kyslíka, živín,
obranných látok a pod.
–reflexná – ktorá vychádza z toho, že pri ochoreniach vnútorných orgánov vznikajú sekundárne zmeny na periférii v určitých segmentoch. Ich ovplyvnením dochádza reflexne
k ovplyvneniu vnútorných orgánov.
2.Elektroliečba – využíva rôzne druhy elektrického prúdu (jednosmerný a striedavý)
s rôznou frekvenciou (nízkofrekvenčný, strednofrekvenčný, vysokofrekvenčný), ako aj účinky mechanického vlnenia vo forme ultrazvuku. Jej význam spočíva v efekte analgetickom,
hyperemizačnom,
myorelaxačnom
a spazmolytickom. Je kontraindikovaná pri
implantovaní osteosyntetického materiálu,
vzhľadom na jeho elektrickú vodivosť, ako aj
pre možnosť poškodenia implantátu ultrazvukovým vlnením.
- Magnetoterapia – využíva účinky magnetického poľa na živé tkanivá. Spôsobuje zvýšené
prekrvenie, a tým zlepšenie výživy daných
tkanív, má analgetický a spazmolytický efekt.
Je vhodná aj pri zavedení kovového materiálu
do organizmu, je kontraindikovaná pri implantovanom kardiostimulátore.
3.Svetloliečba – bioptrónová lampa a laser majú
najmä biostimulačný efekt, zlepšujú hojenie rán
a jaziev, urýchľujú vstrebávanie zápalových
výpotkov podporou miestnej imunity.
4.Inhalačná liečba – ide o úmyselné, aktívne
vdychovanie plynov, pár, hmlovín s cieľom
predchádzať komplikáciám instabilného hrudníka, prípadne ich už liečiť. Pomocou inhalátorov je možné aplikovať rôzne druhy farmák –
bronchodilatanciá, mukolytiká, kortikosteroidy.
Ambulantná fáza nadväzuje na hospitalizačnú
liečbu aspoň štyri týždne po operačnom zákroku. V rámci idividuálneho LTV sa zameriavame na:
– mäkké uvoľňovacie techniky na spúšťacie
body,
– uvoľňovanie skrátených svalov šije
a hrudníka, PIR, auto PIR a AGR,
– optimalizácia činnosti svalov hrudníka,

169

Šajterová, Z., Šajter, M.: The rehabiliation in thorax injury

– zlepšovanie celkovej pohyblivosti hrudníka,
rebier, chrbtice,
– mobilizácia jazvy,
– korigovanie chybného držania tela,
– posilňovanie oslabených svalových skupín,
hlavne brušných a gluteálnych svalov, ale aj
medzilopatkových.
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ÚLOHA REHABILITÁCIE V STAROSTLIVOSTI
O TERMINÁLNE CHORÝCH JEDINCOV
Autori: I.Vaňo, A.Királová
Pracovisko: Doliečovacie oddelenie FN Nitra, Klinika FBLR FN Nitra

Súhrn

Práca je zameraná na úlohu rehabilitácie v starostlivosti o terminálne chorých jedincov . Napriek
všetkým pozitívnym zmenám, ku ktorým došlo v posledných rokoch v tejto oblasti, sa väčšine
zomierajúcich jedincov v našej krajine nedostáva adekvátnej kvalitnej starostlivosti. Záver života
mnohých z nás je tak zbytočne sprevádzaný bolesťou, osamelosťou, stratou dôstojnosti a ďalšími
formami utrpenia. Paliatívna starostlivosť je moderná celosvetovo rýchle sa rozvíjajúca starostlivosť, ktorá kladie hlavný dôraz na kvalitu života nevyliečiteľne chorých a v ktorej dôležitú úlohu
zohráva aj rehabilitácia.
Kľučové slová: paliatívna starostlivosť, rehabilitácia
Vaňo, I., Királová, A.: The rehabilitation aspect
for taking care of terminal ill individuals

Vaňo, I., Királová, A.: Die Aufgabe der Rehabilitation in der Fürsorge um terminalkranke Einzelwesen

Summary

Zusammenfassung

This study is aimed on rehabilitation aspect for
taking care of terminal ill individuals. In spite of
all positive changes that have been executed in
recent years in this area, the most of dying individuals don´t get an adequate quality care in
this country. The end of life of majority of us is
then accompanied by pain, loneliness, loss of
dignity and next forms of suffering. Palliative
care is worldwide modern quickly developing
care, which puts the main emphasis on quality
of life of incurable ill people, and which important role included of rehabilitation.

Die Arbeit ist auf die Aufgabe der Rehabilitation
in der Fürsorge um terminalkranke Einzelwesen
orientiert. Trotz allen positiven Änderungen, zu
den in den letzten Jahre auf diesem Gebiet kam,
bekommt die Mehrheit der Sterbende Einzelwesen bei uns zulande nicht die adäquate qualitätsgerechte Fürsorge. Das Ende des Lebens vielen von uns ist so vergeblich mit dem Schmerz,
der Verlassenheit, mit dem Würdeverlust und
anderen Formen des Leidens angeleitet. Die Palliativfürsorge ist moderne weltweit schnellentwickelte Fürsorge, die den Hauptwert auf die Lebensqualität den unheilbaren Kranken basiert
und bei der eine wichtige Rolle die Rehabilitation spielt.

Key words: palliative care, rehabilitation

Schlüsselwörter: Palliativfürsorge – Rehabilitation

Úvod
Slovo palium pochádza z latinčiny a znamená
prikrývku, plášť, čo evokuje predstavu charakteru paliatívnej starostlivosti ako niečoho,
čo tíši bolesť, keď už nie je možné chorobu
vyliečiť. V našich podmienkach je paliatívna
starostlivosť ešte pomerne novým pojmom.
I napriek snahám mnohých odborníkov
z radov lekárov, sestier, občianskych združení
i charitatívnych organizácií je často paliatívna
starostlivosť spoločnosťou neprijímaná
(Clarc,1999).
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je
paliatívna starostlivosť aktívna, celková starostlivosť o pacientov v čase, keď ich choroba
už neodpovedá na kauzálnu liečbu a kontrola

bolesti
alebo
iných
symptómov
a psychologických a sociálnych problémov je
prvoradá. Celkovým cieľom paliatívnej starostlivosti je najvyššia možná kvalita života pacienta a jeho rodiny.
V Koncepcii paliatívnej starostlivosti MZ SR
(2002) je paliatívna starostlivosť vymedzená
ako “osobitný druh zdravotnej starostlivosti,
ktorá sa poskytuje vo forme ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti
osobe s chronickou, nevyliečiteľnou a zároveň
pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou
s časovo obmedzeným prežívaním.” Paliatívna
starostlivosť smeruje k zlepšeniu možnej
kvality života osobou až do smrti, k zmierneniu
jej utrpenia a bolesti, a stabilizácii jej
zdravotného stavu (Sheehan, 2004).
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Najnovšie sa používa definícia Svetovej zdravotníckej organizácie (2002), ktorá uvádza, že
paliatívna starostlivosť je prístup, ktorý zlepšuje kvalitu života pacientov a ich rodín zočivoči život ohrozujúcemu ochoreniu tým, že včas
rozpozná, neodkladne diagnostikuje a lieči
bolesti a iné fyzické, psychosociálne
a duchovné problémy,a tým predchádza utrpeniu a zmierňuje ho (Aries, 1991).

podľa príslušných testov a indexov. Náplň
programu a jeho zmeny, rovnako ako priebežné
hodnotenie výsledkov je potrebné uskutočňovať
v spolupráci ošetrujúceho lekára, geriatra, fyziatra
a fyzioterapeuta, internistu, neurológa, onkológa
a ďalších profesionálnych pracovníkov spolu
s rodinnými príslušníkmi pacienta. Interdisciplinárny prístup je tu nevyhnutnosťou. Cieľom je
zlepšenie kvality zostávajúceho života.

Rehabilitácia a paliatívna medicína
Rehabilitácia v paliatívnej medicíne získava
v posledných rokoch stále väčší význam. Až
donedávna bola rehabilitácia považovaná za
vhodnú u tých pacientov, ktorých životná prognóza sa počítala na roky, naproti tomu cieľom
rehabilitácie u terminálne chorých jedincov je
maximálne zlepšenie kvality života a zaistenie
produktivity s minimálnou závislosťou. Sú
stanovené štyri stupne rehabilitácie, ktoré
patria do paliatívnej starostlivosti (Randal,
1998):

Ciele rehabilitácie
Ciele rehabilitácie majú tiež svoje zvláštnosti.
Patrí k nim samozrejme nielen zlepšenie, prípadne stabilizácia funkčného stavu, primeraná
psychická i fyzická výkonnosť, ale i plnenie
ďalších úloh, ako:
- posilnenie nezávislosti a sebavedomie pacienta
- zníženie sociálnej izolácie a úzkosti
- limitácia hypokinetického problému ako poškodenie následkom dlhodobého pobytu na
lôžku
- zníženie závislosti na nedostatočnej mobilite
a zvýšenie aktivity v dennom živote
- prevencia zlomenín podmienených metastázami a tlmenie bolesti
- zmenšenie opuchov, lymfedému a účinné
ovplyvnenie ďalších patologických symptómov
- udržanie, prípadne obnovenie mobility a jej
udržanie v čo najdlhšom čase
- umožnenie pacientovi opustiť lôžko a prepustenie do domáceho prostredia
- zlepšenie celkovej kvality života, ku ktorej
môže patriť aj určitý návrat do spoločnosti,
návštevy kultúrnych akcií a pod.

1. preventívna, ktorej úlohou je zabrániť vzniku poruchy funkcie ( napríklad z inaktivity)
2. reštitučná, kde liečba predpokladá návrat
funkcie do pôvodného stavu
3. podporná, ktorá má zabrániť progresii straty danej funkcie
4. paliatívna, ktorá má zabrániť vývoju komplikácií progredujúceho ochorenia
Rehabilitácia vo všeobecnosti deklaruje návrat
človeka do aktívneho života, pričom za aktivitu
sa považuje aj to, že pacient dokáže byť určitú
časť dňa sebestačný, bez závislosti na druhej
osobe.
Má niektoré špecifické zvláštnosti podmienené skutočnosťou, že je aplikovaná
u nevyliečiteľne chorých pacientov
s limitovanou dĺžkou a poruchou mobility. Jej
výber je podmienený nielen závažnosťou
ochorenia, ale i odhadom účinnosti rehabilitačného procesu a prognóze správania sa pacienta pri zhoršujúcom sa ochorení. S prihliadnutím
k týmto zvláštnostiam musí byť zostavený
i liečebný plán a zvolené ciele, metódy
a prostriedky rehabilitácie (Siegelová, 1998,
Hockley, 1993).
Rehabilitačný program
Je zostavený a priebežne upravovaný podľa
funkčnej a klinickej diagnostiky, sústavného monitorovania stavu pacienta, jeho motiváciou ku
aktivite a tiež jeho sociálnymi a rodinnými podmienkami. Dôležité je posúdenie a pravidelné
vyhodnocovanie mobility a sebaobslužnosti

Metódy a prostriedky na zlepšenie kvality
života terminálne chorých jedincov
Čas je významný faktor v paliatívnej medicíne. Je preto dôležité využiť všetky dostupné
metódy a prostriedky, ktoré by dokázali prechodne zlepšiť zdravotný stav.Vzácne predĺženie okamžikov zlepšenia v paliatívnej medicíne dostáva nový rozmer.Formami aplikácie
sú (Marvany,1993):
a) farmakoterapia
b) liečebná telesná výchova
c) fyzikálna terapia
d) ergoterapia
e) psychoterapia
f) socioterapia
g) muzikoterapia
h) kreativívna činnosť
i) úprava životosprávy
j) vybavenie pacienta vhodnými rehabilitačnými pomôckami
k) inštruktáž pre rodinných príslušníkov
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a) Farmakoterapia - je potrebná za účelom
liečby základného ochorenia, zmiernenie bolestí, uvoľnenie spasticity, prevencie tromboembolickej choroby, apd.
b) Liečebná telesná výchova - má veľký
význam na zlepšenie kvality života.Primeraná
fyzická aktivita, pravidelné zmeny polohy majú
veľký význam pre udržanie funkcií kardiovaskulárneho, respiračného, gastrointestinálneho,
urologického aj lokomočného aparátu.Cvičenie
je prevenciou bolesti a straty funkcie kĺbov,
vzniku kontraktúr, tromboembolickej choroby,
dekubitov, imobilného syndrómu. Vedie
k zvýšeniu svalovej sily, koordinácii pohybov
a môže stimulovať aj ďalšie funkcie, napríklad
psychické.Integrálnou súčasťou je nácvik
denných aktivít,obliekania,sebaobsluhy, chôdze
a transferov. Dôležité je pravidelné vyhodnocovanie výsledkov liečby.
c) Fyzikálna terapia - kryoterapia , aplikácia
tepla, elektroliečba nízkofrekvenčnými, strednofrekvenčnými a vysokofrekvenčnými prúdmi, magnetickým poľom, polarizovaným svetlom, lymfodrenážami, apd. pomáha v rámci
rehabilitácie úspešnejšie udržať alebo zlepšiť
funkčný stav pacienta tým, že sa zmierni bolesť, zlepší prekrvenie, zmierni edém, stimulujú oslabené svaly, apd. Nutné je však prihliadnúť na základné a ďalšie ochorenia, celkový
klinický stav a dodržať kontraindikácie
fyzikálnej liečby.
d) Ergoterapia - má nezastupiteľné miesto
v komplexe liečebnej rehabilitácie.Buď sa snažíme využiť zostávajúci pracovný potenciál
pacienta, alebo sa pokúsime naučiť ho náhradným funkciám. Preferujeme bežné denné činnosti. Prihliadame pritom na záľuby a doterajšie
aktivity pacienta. Napr. v niektorých krajinách
EÚ sa rozvíja gardenterapia (Gúth). Pacient
pritom nemusí pracovať v záhrade. Stačí
“črepníková záhrada”. Pacient nielenže má
dôvod starať sa o kvety, ale odpútame jeho
myseľ od choroby, čo je v podstate pri
ergoterapii aj zámer psychoterapeutický.
e) Psychoterapia - pre tieto stavy je typická
depresia, beznádej, obavy.Ak sú ergoterapia, záľuby a citlivý prístup málo úspešné,
zainteresovanie klinického psychológa alebo
psychiatra do liečebného plánu spolu s farmakoterapiou je nesmierne dôležité. Pacient musí
chcieť žiť a my by sme ho v tom mali podporiť.Už samotné aj drobné úspechy v cvičení,
denných aktivitách, v sebestačnosti sú dôvodom na pochvaľu pacienta a podporenie jeho
nádejí.

f) Socioterapia - uskutočňuje sa v spolupráci
so sociálnymi pracovníkmi, ktorí vyhodnotia
situáciu a stanovia sociálnu diagnózu, na podklade ktorej sa pacientovi bude môcť pomocť
v jeho sociálnej sfére.Každého pacienta je
potrebné vidieť v bio-psycho-sociálnom kontexte.
g) Muzikoterapia - patrí ku najstarším formám využitia liečebného efektu umenia.
U pacienta môže vyjadriť a vyvolať pocity,
ktoré sa nedajú vyjadriť slovami. Pacient ju
môže pasívne prijať počúvaním, alebo sa môže
aktívne zapojiť hrou na hudobný nástroj.Pôsobenie hudby na respiráciu, kardiovaskulárne parametre, svalovú aktivitu
a trávenie sú veľmi dobre známe. Hudba odráža duševné pochody a mení fyziologické funkcie. Pri muzikoterapii sa dostavuje plánovaný
emocionálny zážitok.
h) Kreatívna činnosť - čítanie krásnej literatúry je pre niektorých pacientov veľmi významným zdrojom nových myšlienok. Vyšším
stupňom aktivity je aktívna literárna tvorba,
napísanie svojich pamätí, zachytenie určitej
historickej udalosti, ktorú prežili, alebo kroniku obdobia v ktorej žili.(Buijssen,2003). Aj
pasívna návšteva výstavy alebo vnímanie umeleckého diela je možnosťou výberu.Cieľom
umeleckej tvorby u týchto pacientov je aktívne
využitie času, ktorý je im vymedzený.Výsledky tvorivej činnosti dodávajú pacientovi pocit vhodne prežitého dňa. Majú veľkú
silu psychoterapie.
i) Úprava životosprávy - súvisí so základným
ochorením, pohybovým obmedzením, dietoterapiou, užívaním liekov a zaradením vyššie
spomínaných aktivít do bežného denného plánu.Je dôležité vypracovať určitý systém , ktorý by sa podľa možnosti denne dodržiaval.
j) Vybavenie pacienta vhodnými rehabilitačnými pomôckami - na uľahčenie cvičenia,
transferov, obliekania, bežných denných aktivít, apd. Ide hlavne o antidekubitor, polohovacie dlahy, protézy, ortézy, barle, invalidný
vozík, toaletnú stoličku, madlá, bandáže, pomôcky na cvičenie.
k) Inštruktáž rodinných príslušníkov - spoluúčasť rodinných príslušníkov pri aktivitách
pacienta je vítaná.Čím lepšia informovanosť
rodiny, tým sa očakáva väčšia podpora vo
všetkých spomínaných oblastiach.
Záver
Rehabilitácia v terminálnej fáze ochorenia je
v súčasnosti veľmi málo využívaná. Podľa
posledných názorov by mala prebiehať spolu
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s liečbou internou, chirurgickou,onkologickou,
a podobne. Napríklad veľa onkologických centier už zavádza liečebnú rehabilitáciu po chirurgickom výkone. Moderné centrá kladú dôraz i na udržanie dobrej fyzickej kondície
v priebehu chemoterapie alebo rádioterapie
(Clarc, 1999). Pacient má z týchto liečebných
postupov fyzický aj psychický prospech. Vo
svete existujú denné stacionáre, kde sa poskytuje rehabilitácia v terminálnej fáze ochorenia
pacientom izolovaným v domácej starostlivosti.
Vytváranie skupín pacientov s rovnakým
postihnutím je veľmi významné a často krát
dodáva odvahu pacientom pre ďalší život. Táto
zmena je tiež dôležitá pre rodinu, ktorá tvorí
domáci ošetrovateľský tím a môže svoju úlohu
na určitý čas prerušiť. Multidisciplinárna
starostlivosť v skupinovej liečbe umožňuje
pacientom premýšľať o iných veciach ako
o sebe samých. Pacienti si v skupine môžu
vzájomne odovzdávať uspokojenie z už dosiahnutých liečebných úspechov a vzájomne
sa posilňovať (Randal, 1998).
Rehabilitácia je dôležitou súčasťou paliatívnej
medicíny. Musí však byť komplexná, interdisciplinárna a integrovaná s ostatnými liečebnými postupmi. Musí využívať v širšom rozsahu
i niektoré špeciálne metódy a prostriedky,
napríklad
pedagogické,
sociálne
i psychologické.
Správne volená rehabilitácia vedie ku zlepšeniu či stabilizácii funkčného stavu organizmu.
S prihliadnutím na závažnosť ochorenia prispieva k optimalizácii priebehu a výsledkom
komplexnej terapie, kladne ovplyvňuje psychiku pacienta a prejavy progredujúceho ochorenia.V konečnom dôsledku zlepšuje celkovú
kvalitu života nielen pacientovi, ale aj jeho rodine a spoločnosti.
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REKLAMA
HOSPIMEDICA

HOSPIMedica – vše pro zdravotně handicapované

Středoevropská přehlídka kompenzačních, rehabilitačních a protetických pomůcek

Největší středoevropská přehlídka kompenzačních, rehabilitačních a protetických pomůcek bude doplněna bohatým doprovodným
programem. Na veletrhu se pod hlavičkou 11.
ročníku akce Pro Váš úsměv představí nestátní neziskové organizace s humanitárním zaměřením. Pro zdravotně handicapované návštěvníky je připraven Vlak plný úsměvů,
příznivci sportu mohou navštívit národní hry
zdravotně postižených.
Veletrh se každoročně stává centrem zdravotně
postižených, platformou pro výměnu zkušeností a místem konání řady konferencí. Mezi
nejvýznamnější budou patřit konference Národní rady zdravotně postižených: “Nový
systém sociálních služeb-praktické rady
pro uživatele a poskytovatele” a “Desatero
pro lepší komunikaci – problémy
v komunikaci zdravotnických pracovníků
s pacienty se zdravotním postižením”
Kromě kompletní přehlídky pomůcek a služeb pro handicapované občany vnímají návštěvníci veletrh HOSPIMedica jako ojedinělou

příležitost vyzkoušet si potřebné pomůcky
přímo na ploše veletrhu. Na vše, co přivádělo
do pavilonů brněnského výstaviště zdravotně
postižené návštěvníky a osoby profesně se
zabývající problematikou života s postižením
z celé České republiky naváže také Liga za
práva vozíčkářů. Pavilony znovu ožijí barevností výrobků chráněných dílen, dusotem koňských kopyt během hipoterapie, nabídkami
a speciálními službami neziskových organizací…
Neodmyslitelnou součástí veletrhu je také doprovodný program Pro Váš úsměv, který bude
letos poprvé součástí kampaně “30 dní pro
neziskový sektor”. V rámci programu Pro Váš
usměv se uskuteční:
1. Semináře, konference, diskusní programy
–
seminář NRZP k problematice Zákona o sociálních službách
–
program Fóra dárců a Informačního
centra nadací pro podnikatelské subjekty,
potenciální sponzory a dárce
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–
seminář Konzultačního centra pro odstraňování bariér na téma Přístupnost staveb a
odstraňování architektonických bariér
–
prezentace programu Agentury podporovaného zaměstnávání Ligy za práva vozíčkářů
–
pracovní jednání poskytovatelů osobní asistence, členů Asociace poskytovatelů
osobní asistence (APOA), spojeno s prezentací informačních technologií podporujících
provoz osobní asistence
–
valná hromada nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje poskytujících
sociální služby
2. Poradenské a informační služby
Už tradičně jsou návštěvníkům veletrhu v expozici Ligy za práva vozíčkářů k dispozici poradny s různým zaměřením:
– Paragrafík – sociálně právní poradna pro život
s postižením
– poradna pro podporované zaměstnávání
– poradna ohledně architektonických bariér
– právní poradna pro neziskové organizace
JUDr. Lenky Deverové
3. Expozice chráněných dílen
Pro inspiraci a motivaci předvádějí chráněné
dílny z celé republiky výsledky své snahy zajistit svým klientům pracovní uplatnění a seberealizaci.
4. Terapie
Neodmyslitelnou součástí akce jsou ukázky
canisterapie a hipoterapie a výcviku asistenčních a vodících psů, které představí občanská
sdružení Piafa a Šemík, Milan Dvořák – škola
pro výcvik asistenčních psů, Pes pro Tebe,
Helppes, Pomocné tlapky.
5. Dětský program
Představení pro děti z ústavů sociální péče a
dětských domovů bude letos plně v rukou Majdy z Kouzelné školky, tedy Magdaleny Reifové.. Návštěva ze ZOO – program brněnské
zoologické zahrady přivede do pavilonu roztodivná zvířátka a také rady, jak se o ně
správně starat. Dětský koutek bude po celou
dobu akce k dispozici dětem, jejichž rodiče
budou potřebovat čas a klid třeba k výběru
kompenzační pomůcky. Děti se mohou zúčastnit nové soutěže “Namaluj veselý zážitek z
prázdnin”, kterou vyhlašuje Liga ve spolupráci s Mgr. Spiesovou (knihkupectví na ulici Novobranské v Brně).

6. Kultura a relaxace
Krátké křídlo pavilonu A2 opět poskytne prostor kulturním počinům zdravotně postižených,
proto zde najdete:
– pěvecká, divadelní a taneční pódiová vystoupení umělců s postižením i bez, videoprojekce z činnosti nestátních neziskových organizací, ale také prezentaci výcviku asistenčních
psů,
– tradiční výstavu fotografií “Život nejen na
kolech” spojenou se soutěží na téma Život se
zdravotním postižením připravuje Liga za práva vozíčkářů,
– příjemné posezení a odpočinek vám nabídne
čajovna QUIDO ve spolupráci s Café na půl
cesty. Zde vám budou k dispozici lahodné horké
i studené nápoje a velmi zdravé pokrmy.
K cestě do Brna mohou zdravotně handicapovaní a jejich doprovod využít speciální bezbariérové vlaky, které v úterý 24. 10. vypravují
pro zdravotně postižené a jejich doprovod
České dráhy a Unie železničních zaměstnanců. Vlaky budou vyjíždět z Přerova a tradičně
z Prahy. Letos poprvé pojede vlak i z Bratislavy.
Pro širokou veřejnost
Návštěvu veletrhu HOSPIMedica by si neměli nechat ujít všichni příznivci zdravého životního stylu. Během čtyř dnů budou Centru podpory zdraví v pavilonu V přítomni lékaři ze
různých zdravotnických oborů a na stánku Masarykova onkologického ústavu budou návštěvníky veletrhu informovat o onkologických
diagnózách, léčebných postupech a prevenci
nádorových onemocnění. Během veletrhu zde
najdete také informace Poradny pro zdravou
výživu a odvykání kouření MOÚ.
V “Centru komplexní péče o nohu” v pavilonu
A najdou návštěvníci veletrhu odborníky
z České podiatrické společnosti i 25 firem zabývající se problematikou péče o nohy.
Návštěvníci mohou na veletrhu také nakoupit
nové výrobky zdravé výživy, přírodní kosmetiku, vitamíny a výrobky chráněných dílen.
Provozní informace
Veletrh bude pro návštěvníky otevřen od 24. –
27. října 2006 v době od 10.00 do 18.00 hodin
(poslední den pak do 15.00 hodin). Celodenní
vstupné činí 80,- Kč, zlevněné 40,- Kč.
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EFEKTIVITA A AKCENTY TERAPIE PACIENTOV
S CHRONICKOU AFÁZIOU
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Súhrn

V procese komplexnej rehabilitácie pacientov s ložiskovým poškodením mozgu má nezastupiteľné miesto terapia získanej poruchy reči: afázie. Na objektivizáciu efektivity terapie afázie boli
realizované výskumy v ktorých sa porovnávali výsledky dvoch skupín pacientov (s terapiou
a bez terapie). V práci uvádzame prehľad reprezentatívnych výskumov zameraných na mapovanie
efektivity terapie afázie. Prevažná väčšina výsledkov výskumov poukazuje nato, že systematická,
teoreticky - motivovaná a dlhodobá terapia je u pacientov s afáziou efektívna.
V chronickom štádiu ochorenia je dôležité, aby terapia afázie bola zameraná aj na rozvíjanie
konverzácie v každodenných životných situáciách (tzv. pragmatický prístup). V práci stručne
približujeme tieto pragmaticky orientované prístupy: konverzačný tréning a skupinovú terapiu
afatikov.
Kľúčové slová: chronická afázia, efektivita terapie, konverzačný tréning, komunikačná kompetencia
Cséfalvay, Z.: The efficacy and the accent of the
treatment of aphasia

Cséfalvay, Z.: Effektivität und Therapieakzente
der Patienten mit der chronischen Aphasie

Summary

Zusammenfassung

In the process of complex rehabilitation of patients with focal brain damage treatment of aphasia plays an important role. Different groups of
patients (with and without treatment for aphasia) had been compared in many research studies to evaluate the efficacy of the treatment for
aphasia. This paper focuses on describing the
results of representative research finding in this
regard. The vast majority of research results
show significant improvement in aphasia patients with systematic, theory-based and longterm treatment compared to those without therapy.
In the chronic stage it is important to focus on
enhancing conversational skills in everyday communication for the patient with aphasia (i.e.
pragmatic approaches). Conversational training
and group treatment for aphasia is described in
this regard.

Im Prozess der komplexen Rehabilitation der
Patienten mit der fokalen Hirnverletzung hat eine
unvertretbare Stelle die Therapie der gewonnenen Sprachstörung: Aphasie. Für eine Objektivierung der Effektivität der Aphasietherapie waren die Forschungen realisiert, in den die
Ergebnisse zweier Patientengruppen (mit Therapie und ohne Therapie) hielten entgegen. In
der Arbeit zitieren wir die Übersicht der repräsentativen Forschungen auf die Mappierung der
Effektivität der Aphasietherapie konzentriert. Die
Mehrheit der Forschungsergebnisse hindeutet
darauf, dass die systematische, theoretisch –
motivierte und langfristige Therapie ist bei den
Patienten mit der Aphasie effektiv.
In der chronischen Phase der Erkrankung ist es
wichtig, dass die Aphasietherapie auf die Entwicklung der Konversation in den täglichen Lebensssituationen (der sog pragmatische Zugriff)
konzentriert wurde. In der Arbeit resümieren wir
diese pragmatisch orientierte Zugriffe: Konversationstraining und Gruppentherapie der Aphatiken.

Key words: chronic aphasia, treatment efficacy,
conversational training, communication competence

Schlüsselwörter: chronische Aphasie – Effektivität der Therapie – Konversationstraining – Kommunikationskompetenz

Úvod
Skvalitnenie komplexnej zdravotníckej starostlivosti v posledných desaťročiach okrem iného prinieslo aj výrazný nárast počtu pacien-

tov, ktorí sa po vzniku závažných ochorení
mozgu vrátia do domáceho prostredia, ale
následky ochorenia im neumožnia plne sa integrovať do spoločnosti. Do tejto skupiny patria
aj pacienti, u ktorých po prekonaní ložiskové-
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ho poškodenia mozgu vznikla ťažká porucha
komunikácie: afázia.
V rámci komplexnej rehabilitácie má preto nezastupiteľné miesto aj terapia reči. V minulosti
bola poskytovaná starostlivosť týmto pacientov predovšetkým v akútnom resp. subakútnom období (počas niekoľkých mesiacov od
vzniku ochorenia), v súčasnosti však vidíme
významný posun záujmu aj o chronických
pacientov. Nové výskumy potvrdzujú zistenia
z praxe, že pozitívne zmeny v obraze afázie
môžu nastať aj niekoľko rokov po vzniku
mozgového ochorenia.
Aká má byť terapia pacientov s chronickou
afáziou? Kto a ako môžu participovať na
procese rehabilitácie afatikov? Je optimizmus opodstatnený?
Predovšetkým je treba uviesť existujúce dôkazy o efektivite terapie afázie. V prvom rade je
nutné uviesť, že v období prvých mesiacov od
vzniku ochorenia prebieha spontánna úprava
afázie, v pozadí týchto zmien stojí ústup
perifokálneho edému, revaskularizácia a pod.
Sledovanie efektu terapie prebieha vo výskumu predovšetkým u pacientov s chronickou
afáziou, kedy na nepredpokladá spontánna
úprava, resp. zmeny sú len minimálne. Okrem
zmapovania efektivity terapie však pre klinickú prax je dôležité aj zistiť to, ktoré terapeutické postupy a aké podmienky pre terapiu
prinášajú optimálny výsledky.
Je terapia afázie efektívna aj v chronickom
štádiu ochorenia?
Na všeobecnú otázku, či je terapia afázie efektívna máme dnes k dispozícii závery viac ako
dvesto výskumov, ktoré dokumentujú pozitívny vplyv intervencie (podrobný prehľad
uvádzajú napr. Basso, 2003, Schlenck, Perleth,
2004). Existuje niekoľko spôsobov, ako hodnotiť efektivitu terapie afázie. Najfrekventovanejšou jednoduchou schémou je porovnať
dve skupiny pacientov s afáziou pred a po
terapii, pričom jedna skupina tvorí kontrolnú
skupinu, tj. pacienti bez terapie (napr. Hagen,
1973, Basso, 1979). V prvom období výskumov efektivity bola použitá táto schéma. Pochopiteľne sa tu okamžite vynorí etická otázka, koho zaradiť do kontrolnej skupiny
(skupina “bez terapie”). Autori mnohých výskumov tento problém vyriešili tým, že do
kontrolnej skupiny zaradili tých, ktorí terapiu

z rôznych dôvodov odmietli sami (pozri napr.
Shewan, Kertesz, 1984). Situáciu skomplikovalo však to, že terapiu odmietali častejšie pacienti s “ťažkou afáziou”. Prevažná väčšina
takýchto výskumov ukázala, že systematická
terapia prináša dobré efekty, tj. pacienti, ktorí
mali terapiu afázie, boli pri kontrole lepší, ako
tí, ktorí terapiu nemali (Hagen, 1973, Basso,
1979, Shewan, Kertesz, 1984).
Dôležitým faktorom porovnávania dvoch skupín je, aby zaradenie do jednotlivých skupín
bolo náhodné (randomizované). Randomizovaný výber pacientov s afáziou uskutočnili v
dvoch výskumoch Lincoln a spol. (1984) a
Wertz a spol. (1986). V oboch prípadoch autori porovnávali výsledky dvoch skupín pacientov s afáziou, pričom v jednej skupine boli
pacienti, ktorí nemali poskytnutú terapiu reči.
V prvej práci autori nezistili významné rozdiely medzi dvoma skupinami a preto sa domnievali, že terapia afázie bola neefektívna
(Lincoln, 1984).
V sledovanom súbore dlhodobú terapiu (pôvodne plánovanú na 2 hodiny týždenne v období 24 týždňov) absolvovalo len menej ako
30 % pacientov, tj. u mnohých z nich bola
terapia prerušená skôr. Na rozdiel od tohto
výskumu vo vzorke pacientov vo výskume,
ktorý realizoval Wertz a kol. (1986) terapia
prebiehala síce len 12 týždňov, ale oveľa intenzívnejšie (10 hodín za týždeň). Wertz a kol.
(1986) kolegovia zistili, že v skupine, kde mali
pacienti intenzívnu terapiu, bola afázia pri
kontrole po terapii signifikantne miernejšia,
ako u tých, ktorí nemali terapiu.
V súčasnosti máme už k dispozícii aj niekoľko prác, ktoré riešili otázku efektivity terapie
afázie pomocou meta-analýzy (Whurr, Lorch,
Nye, 1992, Robey, 1998). Meta-analýza je
matematická metóda, pomocou ktorej sa syntetizujú výsledky nezávislých výskumov publikovaných v literatúre, v tomto prípade výskumy zamerané na efektivitu terapie afázie. Tento
postup sa aplikoval aj niektorých iných
druhoch narušenej komunikačnej schopnosti.
Robey (1998) zaradil do analýzy len výskumy zamerané na skupiny afatikov. Výsledkom
tejto analýzy je miera efektu terapie. Robey
(1998, s. 181) výsledky meta-analýzy zhŕňa
nasledovne: výsledky vedeckých štúdií potvrdzujú, že terapia u pacientov s afáziou je
efektívna.
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Obr. 1 Psychosociálne dôsledky sociálnej izolácie pacientov
s chronickou afáziou
(upravené podľa Kaganovej, 1998)

Obr. 2 Predpoklady odhalenia kompetencie u pacienta s chronickou
afáziou
(upravené podľa Kaganovej, 1998)

Napriek týmto pozitívnym výsledkom nemožno uzavrieť túto otázku za definitívne vyriešenú. Ako vidno z predchádzajúceho prehľadu,
zodpovedané boli najmä všeobecné otázky (“Je
terapia afázie efektívna?”), kým pre klinickú
prax logopédov, psychológov, lekárov a
rehabilitačných pracovníkov je dôležité aj to,
aký typ terapie je efektívny daný typ afázie.
Nie je však nepodstatná ani otázka, ako dlh má
terapia prebiehať, aby sme zaznamenali signifikantné zlepšenie. Tieto otázky sú v súčasnosti
predmetom viacerých výskumov.

govom poškodení je aj to, že títo ľudia sa
dostávajú do sociálnej izolácie. Táto spoločenská izolácia prináša nedostatok komunikačných
príležitostí, nedostatok možností rozvíjať
existujúce schopnosti a zručnosti. Týmto sa
vytvorí “začarovaný kruh”, ktorý výrazne
stigmatizuje život každého pacienta s afáziou.
Popri ťažkostiach v komunikácii predsa vidíme, že mnoho ľudí s afáziou predsa vstupuje
do interpersonálnej komunikácie.

Špecifiká komunikácie
s chronickou afáziou

pacientov

Presná hranica, kedy hovoríme o chronickej
afázii nie je stanovená, ale vo väčšine odborných publikácii sa uvádza minimálne 12 mesiacov od vzniku ochorenia. Je to obdobie, po
ktorom sa vyskytujú už len minimálne spontánne zmeny v zmysle zmiernenia porúch reči.
V nedávnej minulosti ešte prevládal názor, že
po tomto období nemá význam venovať systematickú pozornosť a starostlivosť afázii,
pretože možnosť pozitívneho ovplyvnenia je
minimálna. Po krátkom pozorovaní komunikácie pacienta s afáziou veľmi skoro zistíme,
že napriek často veľmi ťažkým deficitom v
produkcii alebo percepcii reči, ich komunikácia môže byť relatívne úspešná. Okrem empirických údajov máme dnes k dispozícii viac
prác dokumentujúcich dobrú úroveň pragmatiky u pacientov s fokálnymi léziami mozgu.
Oproti ostatným jazykovým rovinám (fonologickej, lexikálnej, gramatickej) sú pragmatické
schopnosti pacientov s afáziou pomerne dobre
zachované.
Jedným z najvýraznejších negatívnych dôsledkov straty schopnosti komunikovať po moz-

Z uvedeného vyplýva, že pre pacienta
s chronickou afáziou sa stáva sociálna izolácia
faktorom, ktorý významne limituje ich možnosti ďalšieho rozvíjania. Znamená to, že ak sa
týmto pacientom neumožní zúčastňovať sa na
rôznych aktivitách (a pritom nemusí ísť výlučne
iba o spoločenské aktivity), obmedzujeme im
príležitosti, aby mohli prejaviť svoju
kompetenciu. Hyperprotektívne správanie zo
strany rodiny (urobiť všetko namiesto pacienta, odpovedať z neho, rozhodovať za neho a i.),
prinesie stav, ktorý nazývame naučenou pasivitou. Po kratšom či dlhšom čase sa pacienti
“zmieria” s tým, že aj o otázkach, ktoré sa
týkajú ich samotných rozhodujú iní. Výraze
obmedzená komunikácia pacientov s ťažkou
afáziou často evokuje u komunikačných partnerov dojem, že absencia okamžitej odpovede
znamená aj absenciu myšlienky, názoru a pod.
V predstave mnohých ľudí, nezriedka aj odborníkov, je pacient s ťažkými poruchami
v expresívnej reči človekom, ktorý nie je schopný kompetentne hovoriť a rozhodovať o dôležitých otázkach svojho života, z čoho potom
vyplýva, že ich vzájomná komunikácia je často umelá, neprirodzená. Kaganová je autorkou
prístupu, nazývaná ako podporná konverzácia (Kagan, Galey, 1993). Keďže pacienti
s ťažkým stupňom afázie majú problémy pri
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dekódovaní aj verbálnej kódovaní informácie,
pri úspešný prenos informácie potrebujú mať
pripravených konverzačných partnerov. Prípravu takýchto konverzačných partnerov prirovnávajú k rampám, ktoré staviame pre ľudí
na invalidnom vozíku. Tieto rampy im umožňujú prístup k miestam, kde sa predtým nemohli dostať a tak sa stávajú viac kompetentným riešiť otázky svojho života. Analógiu rámp
používa pri definovaní komunikačných rámp
pre pacientov s afáziou. Príprava potencionálnych komunikačných partnerov nespočíva iba
v tom, že ich naučíme efektívne komunikovať
v určitých situáciách, ale najmä v tom, že ich
presvedčíme o kompetencii pacientov s afáziou. Odhalenie kompetencie pacientov
s afáziou je možné vtedy, kedy sa im ponúkne
dostatok komunikačných príležitostí. Tieto
príležitosti budú mať pacienti vtedy, ak sa im
podmienky upravia tak, aby sa mohli zúčastňovať na rôznych spoločenských aktivitách
(pozri obr. 2).
Ilustráciou pre terapeutický postup, ktorý je
zameraný predovšetkým na uľahčenie transakcií je tzv. “konverzačný tréning”. Cieľom je,
aby sa pacient s afáziou snažil využiť kompenzačné komunikačné stratégie pri vysielaní
informácie (Holland, 1997). V prvej fáze ide o
prípravu scenára, ktorý pozostáva
z niekoľkých (maximálne 6-8) viet. Terapeut a
pacient zostavujú tento scenár spoločne. Ide o
identifikáciu najpodstatnejších elementov informácie, ktoré sa zoradia do logickej sekvencie.
Scenár je zachytení tak, aby ho pacient mohol
ľahko využiť vtedy, keď nastane nejaká
prekáža pri vysielaní správy (napr. ťažkosti
pri aktualizácii slova, perseverácie, a pod.).
Môže teda ísť o napísane kľúčových slov alebo viet (ak pacient má zachované aspoň čiastočne schopnosť čítať izolované slová), alebo
ich schematické znázornenie. Po tomto prebieha nácvik scenára. Logopéd vždy navrhuje
pacientovi, akú stratégiu by mohol použiť pri
akomkoľvek zablokovaní. Po niekoľkonásobnom opakovaní sa do miestnosti pozve niekto
z príbuzných, ktorý tento scenár nepozná.
Úlohou pacienta je, aby zreprodukoval potrebné informácie pre komunikačného partnera.
V tejto fáze, v prípade potreby, vstupuje logopéd vtedy, ak pacient nie je sám schopný
pokračovať, resp. ak komunikačný partner
neponúka adekvátnu pomoc (pomocné alebo
ujasňujúce otázky, alternatívy, a i.). Druhou
úlohou logopéda je, aby pomohol partnerovi
identifikovať najúčinnejšie ”pomocné” straté-

gie. Cieľom je teda, aby sa skvalitnila vzájomná komunikácia afatika a jeho komunikačného
partnera. Táto komunikácia je snímaná videokamerou a následne sa spoločne analyzuje.
Terapeut ponúka niektoré alternatívy pre facilitáciu komunikácie. Pacient s afáziou takto
dostáva spätnú väzbu, ktorá mu môže pomôcť
eliminovať prekážky. Aplikáciu konverzačného tréninigu v našich podmienkach publikovali Šebianová, Cséfalvay (2000).
Kaganová a Galeyová (1993) zdôrazňujú, že
konverzačný tréning má byť rozšírený na širší
okruh komunikačných partnerov. Do tohto
okruhu ľudí sa vždy vyberajú tí, ktorí budú
pre ďalší život pacienta dôležití (okrem rodiny
teda aj priatelia, lekár, rehabilitačný pracovník,
právnik a pod.).
Transfer nadobudnutých komunikačných
(konverzačných) zručností je možné
v podmienkach, kde majú pacienti upravené
podmienky. Akonáhle to zdravotný stav pacienta dovoľuje, je vhodné zaradiť ho do skupinovej terapie. Skupina prirodzeným spôsobom stimuluje interakciu medzi jej členmi, a
tým posilňuje pragmatické zručnosti, ako je
napr. výmena rolí (produktor-recipient), iniciovanie komunikácie, rozšírenie repertoáru rôznych dorozumievacích funkcií. Skupina ponúka širší okruh komunikačných partnerov a
prirodzené komunikačné akty ako počas individuálnej terapie. Zvyšuje istý sa tým pravdepodobnosť generalizácie a transferu na iné
komunikačné situácie. Skupina - priamo alebo
aj nepriamo - posilňuje psychosociálnu integráciu jej členov tým, že ponúka také podporné
prostredie, v ktorom je výrazne posilňovaná
komunikácia. Rôzne formy komunikácie sú
modelované členmi skupiny alebo terapeutom
(Cséfalvay, 2002, Elman, 1999)
Vplyvom afaziologických pragmatických škôl,
sa začala sledovať aj úspešnosť komunikácie v
reálnych životných situáciách. Túto zmenu
možno charakterizovať tak, že pre terapeuta
stalo dôležitejším to, ako sa určitý špecifický
deficit (napr. porucha porozumenia reči) prejaví v schopnosti komunikovať v konkrétnej
situácii. V hodnotení efektivity terapie sa zamerali sa mapovanie úspešnosti komunikácie
v reálnych situáciách. Z hľadiska pacienta a
jeho okolia totiž je nesporne dôležitejšie, či po
terapii bude schopný zúžitkovať získané zručnosti aj mimo nemocničných podmienok. Preto
dnes vidíme silnejúci trend vyniesť terapiu aj
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mimo ambulanciu logopéda do prostredia, ktoré
bude blízke prirodzenému prostrediu ľudí
s afáziou. Pochopiteľne tento posun platí
predovšetkým pre pacientov s chronickou
afáziou.
Závery pre klinickú prax
Prevažná väčšina výskumov zameraná na mapovanie efektivity terapie afázie dokazuje
pozitívny vplyv systematickej intervencie.
Doterajšia prax bola orientovaná najmä na pacientov v akútnom a subakútnom období ochorenia. Rehabilitácia pacientov s ložiskovým
poškodením mozgu však má pokračovať aj po
niekoľkých mesiacoch od vzniku ochorenia.
Výskumy a klinickú skúsenosti však poukazujú nato, že afatickí pacienti budú sa môžu
zlepšovať aj v chronickom štádiu ochorenia.
V tomto štádiu budú profitovať z terapie najmä vtedy, ak bude orientovaná na využitie ich
zachovanej kompetencie. Aj pacienti s ťažkým
stupňom afázie sú totiž schopní komunikovať
efektívne, ak sú ich komunikační parteri vhodne pripravení. Preto terapia afázie v chronickom
štádiu ochorenia má byť orientovaná aj na
komunikačných partnerov (napr. pomocou
konverzačného tréningu). Pripravený
komunikačný partner sa stáva pre afatika
“mostom” pre integráciu do života aj pri pretrvávaní ťažkých neurologických deficitov.
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VYUŽITIE LASEROTERAPIE V REHABILITÁCII
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SYNDRÓME
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Súhrn
Východisko: Objektivizácia účinnosti liečby laserom u pacientov s vertebrogénnym algickým
syndrómom v lumbosakrálnej oblasti chrbtice.
Súbor a metódy: Sledovaný súbor pacientov s diagnózou radikulárny algický syndróm (s RTG,
CT alebo MRI verifikovaným druhom postihnutia) alebo stav po operácii LS chrbtice pre herniu
disku tvorilo dvadsať pacientov, desať z nich bolo hospitalizovaných a desať bolo liečených
ambulantne v máji a v júni 2005 na oddelení FBLR FN Nitra. V súbore bolo 40 % mužov od 36
do 69 rokov (priemer 52,67) a 60 % žien vo veku 29 až 66 rokov (priemer 52,67). Po operácii LS
chrbtice bolo osem pacientov, z toho šiesti boli preložení priamo z neurochirurgie na desiaty až
štrnásty deň po operácii. Na aplikáciu laseroterapie sme používali impulzný diódový laser
(aktívne médium GaAs) s vlnovou dĺžkou 904 nm, s maximálnym priemerným výkonom 25mW.
Liečebná dávka laseru bola aplikovaná v hustote 0,6 - 1,8 J/cm2 na LS oblasť a prislúchajúci
dermatóm na dolnej končatine, frekvencia 5 000 Hz, liečba bola aplikovaná desaťkrát. Súčasťou
liečby bola aj liečebná telesná výchova a poučenie o zásadách školy chrbtice. Bolesť sme hodnotili pomocou vizuálnej analógovej škály (VAŠ). Štatistickými metódami sme porovnali vstupné
a výstupné hodnoty VAŠ, priemerná vstupná hodnota bolesti bola 5,88 ± 0,51 a priemerná
výstupná 3,15 ± 0,41. Pomocou t-testu sme zistili štatisticky významný rozdiel medzi vstupnými a výstupnými hodnotami, p < 0,001. Nezistili sme štatisticky významný rozdiel medzi pacientmi
s akútnymi a chronickými bolesťami, medzi operovanými a neoperovanými pacientmi ani medzi
pohlaviami. Zmiernenie algicity po aplikácii laseru udáva aj literatúra.
Záver: Na základe štatistického hodnotenia v našom súbore môžeme konštatovať, že liečba laserom
u pacientov s radikulárnym algickým syndrómom, s akútnymi či chronickými ťažkosťami
v pooperačnom období, bez rozdielu pohlavia, vedie k významnému zmierneniu algicity pacienta.
Má tak významné miesto medzi ostatnými metódami fyzikálnej terapie.
Kľúčové slová: laseroterapia, algicita, dynamika chrbtice
Držíková, J.: The employment of LASER in radicular spine syndrom

J. Držíková: Die Ausnutzung der Lasertherapie
in der Rehabilitation bei dem radikulärvertebragennen Syndrom

Summary

Zusammenfassung

The author examined 20 patients with radicular
syndrom / 8 patients were after neurochirurgic
help/. She utilized impuls-diod LASER /904 nm,
25mV, 5000 Hz/ in treatment dose 0.6-1.8 J/
cm2 on low-back area and an appurtement dermatom on patient´s leg. All patients took other
rehabiliatation methods also. The author ascertained measure of painby the assistance of Visual Analogic Scale on the beginning and the end
of test. On the basis of a statistical evaluation
she finded out improvement in all probands.
There was no different between patients with chronic and acute back-pain and between patients
with or without operation. It´s means that LASER is very important method in electotherapy.

Der Ausgangspunkt: die Objektivierung der Effektivität der Laserbehandlung bei den Patienten mit dem vertebragennen algischen Syndrom
in der lumbosakralen Wirbelsäule.
Zusammenfassung und Methoden: die verfolgte
Papientengruppe mit der Diagnose radikuläralgisches Syndrom (mit der RTG, CT oder MRI
verifizierte Art der Schädigung) oder der Zustand
nach der LS Wirbelsäuleoperation für die Hernieplatte, bildeten 20 Patienten, 10 davon waren hospitalisiert und 10 waren in ambulanter
Behandlung im Mai und im Juni 2005 auf der
FBLR FN Nitra. In der Gruppe waren 40 %
Männer von 36 bis 69 Jahre (Durchschnitt 52,67)
und 60 % Frauen im Alter 29 bis 66 Jahre (Durschnitt 52,67). Nach der LS Wirbelsäuleoperation waren 8 Patienten, davon 6 waren direkt
aus der Neurochirurgie auf den 10. – 14. Ope-

Key words: laserotherapy – pain – back mobility
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rationstag verlegt. Auf die Applikation der Lasertherapie benutzten wir den Impulsdiodenlaser (das aktive Medium GaAs), mit der Wellenlänge 904 nm und mit dem maximalen
Leistungsdurchschnitt 25 mW. Kurative Laserdosis war in der Dichte 0,6-1,8 J/cm˛ auf LS
Zone und gehörige Dermatom auf der unteren
Extremität, die Frequenz 5000 Hz appliziert. Die
Behandlung war 10-mal appliziert. Der
Bestandteil der Behandlung war auch die Heilgymnastik, die Erziehung und die Belehrung über
die Wirbelsäuleschuleprinzipien. Den Schmerz
bewerteten wir mit der Hilfe der visuellen Analogskale (VAŠ). Mit den statistischen Methoden
verglichen wir die Eingangs- und Ausgangswerte VAŠ, die durchschnittliche Eingangswerte des
Wehes war 5,88 ± 0,51 und die durchschnittliche
Ausgangswerte war 3,15 ± 0,41. Mit der Hilfe
des t-Testes stellten wir statistisch bedeutende
Differenz zwischen den Eingangs- und Ausgangswerte, p<0,001 fest. Wir haben nicht statistisch bedeutende Differenz zwischen den Patienten mit den akuten und chronischen

Schmerzen, zwischen den operierten und nicht
operierten Patienten und auch nicht zwischen
den Geschlechter festgestellt. Die Milderung der
Algizität nach der Laserapplikation zitiert auch
die Literatur.
Der Abschluss: Auf Grund der statistischen
Bewertung in unserer Datei können wir konstatieren, dass die Heilung mit Laser bei Patienten
mit dem radikuläralgischen Syndrom, mit akuten oder chronischen Schwierigkeiten, in der
postoperative Phase, ohne Geschlechtdifferenz
führt zu bedeutender Milderung der Algizität bei
dem Patient. Hat also eine bedeutende Stelle
zwischen anderen Methoden der physikalischen
Therapie.
Schlüsselwörter: Laserotherapie – Algizität –
Wsirbelsäuledynamik
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Úvod
Na našom Oddelení fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie FN Nitra využívame
liečbu laserom od roku 1994. Používame infračervený diódový laser Phyaction 796 a Biolaser
L1 s možnosťou použitia červeného alebo infračerveného spektra.
V práci sme sa zamerali na liečbu laserom
u pacientov s vertebrogénnymi bolesťami
v oblasti LS chrbtice, s ktorými sa stretávame
často v ambulancii aj na lôžkovom oddelení.
Názov laser je skratka z anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation = svetlo, zosilňované pomocou stimulovanej emisie žiarenia. Laserové svetlo je
charakterizované štyrmi základnými vlastnosťami. Je to žiarenie:
- monochromatické – má konštantnú vlnovú
dĺžku,
- koherentné – priebeh svetelných vĺn je paralelný, svetlo kmitá v jednej fáze, s rovnakou
amplitúdou, je časovo a priestorovo koherentné,
- polarizované – fotóny kmitajú v jednej rovine,
- nondivergentné – zväzok laserového lúča je
úzky, nerozptyľuje sa (Javůrek, 1995,
Poděbradský, Vařeka, 1998).
Vo všeobecnosti účinky laseroterapie môžeme
rozdeliť do dvoch skupín:
1. Stimulácia biologických procesov:
a) na humorálnej úrovni ovplyvňuje homeostázu a úroveň pH, zasahuje do tvorby ATP, podporuje tvorbu neurotransmiterov,
b) na membránovej úrovni zvyšuje metabolizmus buniek a podporuje transmembránový

prenos, aktivuje pumpu Na - K a zvyšuje
membránový potenciál,
c) na bunkovej úrovni stimuluje mitózu, zvyšuje fagocytovú aktivitu, aktivitu leukocytov,
makrofágov, imunoglobulínov a fibroblastov,
d) na tkanivovej úrovni podporuje vazodilatáciu, zlepšuje resorpciu edémov, má antiflogistický účinok, podporuje neovaskularizáciu,
zvyšuje tvorbu kolagénu a granulácií.
2. Analgetický účinok:
a) lokálny – cez tkanivový nervový systém
zabezpečením zvýšeného prahu dráždivosti,
cez metabolicky aktívne tkanivá (zvýšenie
ATP) alebo myorelaxáciu a ovplyvnením svalového metabolizmu,
b) celkový – zabezpečený zvýšeným uvoľňovaním serotonínu, zvýšenou produkciou
prostaglandínov a beta-endorfínov (Šajter,
2005).
Dávka sa vyjadruje v jouloch na štvorcový
centimeter (J/cm2).
Väčšinou sa pri biostimulačnom pôsobení udáva
hodnota 1 až 15 J/cm2, označuje sa ako power
density, hustota energie. Vo väčšine indikácií sa
táto dávka pohybuje medzi 1-6 J/cm2. (Javůrek,
1995).
Cieľ a úlohy
Cieľom tejto práce je zhodnotenie účinku liečby laserom na zmiernenie algicity a zlepšenie
celkového klinického stavu u pacientov s radikulárnym algickým syndrómom pri ochoreniach LS chrbtice (diskopatie, listézy a degeneratívne zmeny) a u pacientov po operáciách v
tejto oblasti. Zamerali sme sa na objektivizáciu
zmiernenia algicity hodnotením bolesti pomocou
vizuálnej analógovej škály a na objektivizáciu
zlepšenia dynamiky chrbtice meraním podľa
Schobera, Stibora, Thomayera a lateroflexií
a svalovej sily paravertebrálneho a brušného
svalstva podľa svalového testu.
Charakteristika súboru
Sledovaný súbor tvorilo 20 pacientov, 10 z nich
bolo hospitalizovaných a 10 bolo liečených
ambulantne od začiatku mája do konca júna 2005
na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie v Nitre s diagnózou radikulárneho
algického syndrómu (s RTG, CT alebo MRI
verifikovaným druhom postihnutia), prípadne
ako stav po operácii LS chrbtice pre herniu
disku. Súbor sa skladal z 8 mužov (40 %) a 12
žien (60 %). Vek pacientov sa pohyboval u
žien od 29 do 66 rokov s priemerným vekom
52,67, u mužov od 36 do 69 rokov (priemer
52,67). Dve pacientky boli preložené na naše
oddelenie z Neurologickej kliniky FN Nitra,
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Tab. 1 Hodnotenie bolesti vizuálnou analógovou škálou - priemerné
vstupné a výstupné hodnoty, variabilita, t - test

šiesti pacienti, ktorí boli po operácii LS chrbtice,
boli preložení z Neurochirurgického oddelenia
FN Nitra, dve pacientky poslal na
hospitalizáciu neurológ. Z ambulantných
pacientov sa u troch začalo s rehabilitáciou po
prepustení z neurologickej kliniky, šiesti boli
odoslaní z neurologickej ambulancie a jeden
pacient z ortopedickej ambulancie.
V CT, prípadne MRI náleze bola prítomná
hernia intervertebrálneho disku L3/4 v jednom
prípade, v dvoch prípadoch išlo o herniu disku
L4/5 a šesť pacientov bolo po operácii hernie
disku v tomto segmente. V segmente L5/S1 bola
zistená hernia disku u štyroch pacientov a po
operácii v tomto segmente boli dvaja pacienti.
U dvoch pacientov bol zistený syndróm
laterálneho recessu, u ďalších troch bola prítomná spondylolistéza (L4/5 u dvoch a L5/Sl u
jedného). Jedna pacientka mala v CT obraze
degeneratívnu spinálnu stenózu L3-S1, ďalšie
dve hypertrofickú spondylartrózu a jeden pacient bol s protrúziou disku a masívnym osteofytom. U niektorých pacientov bolo prítomných viac patologických zmien súčasne. Jedna
pacientka bola po prekonaní spondylodiscitídy L5/S1 v minulosti po operácii, s prítomnými rozsiahlymi pooperačnými zmenami a zjazvením. V klinickom obraze bol u nej prítomný
aj ťažký motorický deficit na
ľavej dolnej končatine. U ďalších piatich pacientov bol prítomný aj motorický deficit akrálne, ale ľahkého stupňa. O chronickú bolesť,
trvajúcu dlhšie ako tri mesiace išlo u štrnástich
pacientov, o akútnu u šiestich pacientov, pričom od začiatku ich ťažkostí uplynuli minimálne tri týždne. U pacientov, ktorí boli po
operácii LS chrbtice sme zahájili liečbu po preklade z neurochirurgického oddelenia na 12. 14. deň. Liečba trvala približne dva týždne,
pričom laser bol aplikovaný desaťkrát.
Metodika
Všetci pacienti sa v deň nástupu na liečbu podrobili vstupnému lekárskemu vyšetreniu, v ktorom
sme okrem základného fyzikálneho a
rehabilitačného vyšetrenia, hodnotili funkčné
parametre chrbtice meraním podľa Schobera,
Stibora, Thomayera a lateroflexií vpravo a
vľavo, testovanie svalovej sily m. erector spinae

a m. rectus abdominis podľa svalového testu.
Intenzitu bolesti sme hodnotili pomocou vizuálnej analógovej škály (Gúth, 2003), ktorá má
výhodu v číselnom vyjadrení, a tým aj možnosti
štatistického spracovania. Podobne aj
hodnotenie dynamiky chrbtice, ktoré je takisto
ovplyvnené do určitej miery aj algicitou. Robili
sme vstupné a výstupné testovanie všetkých
pacientov súboru, to znamená pred začatím a
po ukončení liečby.
Výsledky, ktoré sme získali, sme hodnotili štandardnými štatistickými metódami (popisná
štatistika, t-test, korelačná analýza). Pracovali
sme na hladine významnosti alfa – 0,05, 0,0l
a 0,001. Na vypočítanie štatistickej významnosti ovplyvnenia bolesti LS chrbtice liečbou
laserom sme použili t-test. Všetky vypočítané
hodnoty sme zo štatistického hľadiska
analyzovali prostredníctvom softvérovej aplikácie SAS a Excel.
Na aplikáciu laseroterapie sme používali prístroj Phyaction 796 od firmy Uniphy, s 25 W
sondou. Ide o impulzný diódový laser (aktívne médium GaAs) s vlnovou dĺžkou 904 nm, s
maximálnym priemerným výkonom 25mW, s
možnosťou nastavenia frekvencie od 5 do 5
000 Hz. Liečebná dávka laseru bola v hustote
0,9 - 1,2 J/cm2 na jazvu u operovaných pacientov, na miesta výstupov koreňov vo výške
foramina intervertebralia a hyperalgické zóny
v hustote 1,5 - 1,8 J/cm2, pričom sme ožiarili
niekoľko bodov. Na dolnej končatine v mieste
korešpondujúceho dermatómu sme laser aplikovali tiež bodovo v dávke s hustotou energie
0,6 - 0,9 J/cm2. Použili sme frekvenčnú moduláciu 5 000 Hz. Pri voľbe dávky sme sa riadili
toleranciou pacienta.
Všetci pacienti boli poučení o zásadách školy
chrbtice (Gúth, 2003), mali v rehabilitačnom
programe liečebnú telesnú výchovu – cvičebnú
zostavu pre vertebrogénne ochorenia, u
operovaných pacientov sme využívali metodiku podľa Brunkowej. Pacienti s motorickým
deficitom cvičili podľa svalového testu, jedna
pacientka s ťažkým motorickým deficitom mala
aplikovanú bodovú elektrostimuláciu, piati
pacienti stimulačný TENS na m. tibialis anterior.
Hospitalizovaní pacienti cvičili 2x denne,
ambulantní pacienti po inštruktáži cvikov cvičili
doma aspoň 1x denne. Súčasťou liečby bola aj
medikamentózna analgetická terapia, ktorá bola
postupne redukovaná podľa tolerancie
pacienta.
Výsledky
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V celkovom číselnom hodnotení dvadsiatich
pacientov nášho súboru vizuálnou analógovou
škálou hodnotenia bolesti bola pri vstupnom
hodnotení dosiahnutá priemerná hodnota 5,88
± 0,51, pričom hodnoty sa pohybovali od 3 do
10. Pri výstupnom hodnotení sa celkové hodnoty pohybovali od 0 do 7 (priemerne 3,15 ±
0,41). Hodnotu 0, čiže úplný ústup bolesti,
sme dosiahli u jedného pacienta, čiastočné zlepšenie bolo zaznamenané u osemnástich pacientov, jedna pacientka udávala po liečbe rovnakú
intenzitu bolesti ako pred liečbou – tab. 1. Priemerná vstupná hodnota merania podľa Schobera na začiatku liečby bola 2,70 ± 0,24 cm, po
liečbe 3,15 ± 0,24 cm – tab. 2. Meranie podľa
Stibora – priemerná vstupná hodnota bola 4,50
± 0,47 cm, po liečbe 5,80 ± 0,43 cm – tab. 3.
Meranie podľa Thomayera - na začiatku liečby bola priemerná vstupná hodnota 28,90 ±
4,70 cm a po liečbe 25,85 ± 4.15 cm – tab. 4.
Pri meraní lateroflexií - vpravo bola priemerná
vstupná hodnota 13,35 ± 1,02 cm, výstupná
15,78 ± 1,01 cm a vľavo - priemerná vstupná
hodnota 13,25 ± 1,10 cm, výstupná hodnota
15,58 ± 1,10 cm – tab. 5. Priemerná vstupná
hodnota svalovej sily m. erector spinae bola
2,80 ± 0,07, výstupná 3,10 ± 0,1 a priemerná
vstupná hodnota svalovej sily m. rectus abdominis pred liečbou bola 2,78 ± 0,07 a po ukončení liečby 3,10 ± 0,10. Pre hodnotenie t-testu
sme nulovú hypotézu (H0 = liečba bolesti LS
chrbtice laserom nemá vplyv na zmiernenie
algicity u pacienta) testovali oproti alternatívnej hypotéze (H1 = liečba bolesti LS chrbtice
laserom má vplyv na zmiernenie algicity u pacienta). Pri štatistickom porovnaní vstupných
a výstupných údajov z vizuálnej analógovej
škály hodnotenia bolesti sme pomocou t-testu
zaznamenali vysoko signifikantný štatistický
rozdiel medzi hodnotami pred začatím liečby a
po jej ukončení, p< 0,001.

P hodnoty uvádzame spolu s ďalšími charakteristikami v tabuľke 2, 4 a 5. Pri meraní podľa
Stibora a pri štatistickom porovnaní vstupných
a výstupných údajov sme pomocou t-testu
zaznamenali rozdiel medzi hodnotami pred
začatím liečby a po jej skončení tesne na hranici
štatistickej významnosti, p < 0,05 (tabuľka 3).
Ďalej sme pomocou t-testu porovnali rozdiel
vstupných a výstupných hodnôt vizuálnej
analógovej škály bolesti u mužov a žien.
Nezistili sme štatisticky významný rozdiel
medzi týmito skupinami, p > 0,05. Podobne
sme porovnali skupinu hospitalizovaných
pacientov a tých, ktorí dochádzali na liečbu
ambulantne. Taktiež sme nezistili štatisticky
významný rozdiel, p > 0,05. Korelačnou
analýzou sme hľadali parametre, ktoré sa
navzájom ovplyvňujú. Zisťovali sme vzťah
medzi hodnotením bolesti a meraním podľa
Schobera, Stibora, Thomayera a lataroflexíí.
Hodnoty korelačných koeficientov a hladiny
významnosti sú uvedené v tabuľke 7. Na základe hodnôt vypočítaných korelačných koeficientov možno konštatovať, že zmiernenie
algicity má vplyv na zlepšenie merania dynamiky chrbtice podľa Schobera, Stibora a lateroflexií. Pri meraní podľa Thomayera bola zaznamenaná kladná hodnota korelačného
koeficientu, avšak hladina významnosti bola
štatisticky nevýznamná.

P hodnotu spolu s ďalšími charakteristikami
uvádzame v tabuľke 1, graf 1. Týmto sme nulovú hypotézu (H0) zamietli a prijali sme alternatívnu hypotézu (H1), ktorá hovorí, že liečba
bolesti LS chrbtice laserom má vplyv na
zmiernenie algicity u pacienta.

Hodnotenie bolesti pomocou vizuálnej analógovej škály je síce zaťažené subjektívnou chybou,
ale je jednoducho realizovateľné, má výhodu
v číselnom hodnotení a je vhodnou metódou na
orientačné zhodnotenie efektu liečby.

Pri štatistickom porovnaní vstupných a výstupných údajov merania podľa Schobera,
Thomayera, lateroflexií vpravo a vľavo sme
pomocou t-testu zaznamenali štatisticky nesignifikantný rozdiel medzi hodnotami pred
začatím liečby a po jej ukončení, p > 0,05.

Diskusie
Na základe dosiahnutých výsledkov
v sledovanom súbore pacientov na našom oddelení môžeme považovať liečbu laserom
u pacientov s bolesťami LS chrbtice
a radikulárnym algickým syndrómom za objektívne účinnú v zmiernení algicity pacienta
a tým aj celkového klinického stavu. Všetci
pacienti nášho súboru liečbu laserom dobre
znášali.

Zlepšenie, hoci rôzneho stupňa, sme dosiahli
takmer u všetkých pacientov. Len jedna pacientka udávala po liečbe rovnaký stupeň bolesti ako pred liečbou. Pritom však počas liečby udávala prechodné zlepšenie. Išlo
o pacientku sledovanú a liečenú psychiatrom
pre depresívny syndróm. Pri vzájomnej komunikácii priznala psychické vypätie vyplý-
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vajúce z osobných problémov. Preto sa domnievame, že aj psychika mala vplyv na vnímanie
algicity a celkového stavu. Napriek tomu záverečné vyšetrenie dynamiky chrbtice a svalovej
sily paravertebrálneho a brušného svalstva
vykazovalo zlepšenie, ktoré si však pacientka
neuvedomovala a nevnímala ho ako zlepšenie
celkového stavu.
Bolesť v oblasti chrbtice je komlex perceptuálnych fenoménov zahrňujúcich senzorickú
stimuláciu a psychosociálne faktory. Centrálny nervový systém tlmí, zvýrazňuje alebo
modifikuje bolestivé stimuly z periférie. Endorfínmi mediovaný analgetický systém sa
prirovnáva k “termostatu bolesti” v CNS; aferencie môže akcentovať alebo znižovať (Buran, 2003).
V našom súbore sme nepreukázali signifikantný rozdiel v účinnosti liečby u pacientov
v akútnom štádiu ochorenia a u pacientov
s chronickými ťažkosťami, ani medzi pacientmi po operácii LS chrbtice
a neoperovanými. Liečba laserom je účinná pri
celom rade akútnych i chronických bolestivých
stavov (Moore, 2004), ako môžeme konštatovať aj na základe dosiahnutého efektu
u pacientov v našom súbore. Klinicky je dokázané aj urýchlené hojenie rán povzbudením
energetického metabolizmu bunky (Procházka, 2001). Liečba laserom sa osvedčila aj pri
znížení intenzity a dĺžky pooperačnej bolestivosti (Moore, 2004).
V našom súbore bolo väčšie percento žien ako
mužov. Tento fakt dokumentuje vo svojej práci
aj Schneider - ženy častejšie trpia na bolestivé
syndrómy chrbtice. Majú pravdepodobne nižší
prah bolestivosti, čo sa prejavilo tým, že vo
vizuálnej analógovej škále udávali vyšší stupeň bolesti. V redukcii bolesti sa však rozdiely
medzi pohlaviami nezistili (Schneider, 2004).
V našom súbore pacientov sme nezistili signifikantný rozdiel medzi vstupným
a výstupným meraním dynamiky chrbtice, čo
mohol spôsobiť fakt, že sme pacientov sledovali len krátky čas. Väčšina pacientov aj po
ukončení lasereoterapie pokračovala ambulantne v liečebnej telesnej výchove, keď bol väčší
časový priestor na ďaľšie zlepšovanie. Štatistickou metódou výpočtu korelačných koeficientov sme zistili závislosť medzi zmiernením
algicity a sekundárnym zlepšovaním dynamiky chrbtice a zlepšením svalovej sily paravertebrálneho a brušného svalstva.

Klinické a röntgenové štúdie preukázali, že
herniovaná časť intervertebrálneho disku má
tendenciu v dvoch tretinách prípadov časom
regredovať, čiastočne alebo úplne v priebehu
asi 6 mesiacov. Uvažuje sa o možnosti fagocytózy pri extrudovaných diskoch a imunologickej
reakcii (Buran, 2003). Preto sa v súčasnosti
racionálnejšie pristupuje k chirurgickej liečbe.
Využívajú sa skôr prostriedky konzervatívnej
terapie, do ktorej patrí aj rehabilitácia.
Laseroterapia si našla svoje miesto v liečbe
týchto ochorení.
Záver
Liečba laserom spolu s liečebnou telesnou výchovou a dodržiavaním zásad školy chrbtice je
vhodnou liečbou u hospitalizovaných aj
ambulantných pacientov s vertebrogénnymi
ťažkosťami v LS oblasti chrbtice, či už ide
o akútne alebo chronické bolesti, ako aj
u pacientov po operácii LS chrbtice. Má významný vplyv na zmiernenie algicity, čím sa
sekundárne podieľa aj na zlepšení dynamiky
chrbtice a svalovej sily chrbtového a brušného
svalstva bez rozdielu veku a pohlavia.
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KOSTIHOJ
V REHABILITAČNEJ
MEDICÍNE
Verím, že všetci, ktorí pracujete v rehabilitácii,
a teraz čítate tento článok, ste už mali možnosť
stretnúť sa s kostihojom. Myslím na niektorú
z jeho foriem upravených na liečebné účely.
Ukazuje sa, že ideálny je extrakt z vňate kostihoja v masťovom základe. Masť možno nanášať v rovnomernej vrstve na potrebný povrch
tela. Tí, ktorí sa dostali k tube Traumaplantu,
ktorý obsahuje kostihoj, mi istotne potvrdia
efektivitu liečby pomocou tohto preparátu.
Pojmy ako rehabilitácia a kostihoj sú nám vo
všeobecnosti známe. O možnosti ich vzájomného spolupôsobenia pri zvládnutí chorobných
stavov uvažujeme skôr v teoretickej, ako praktickej rovine. Už v predchádzajúcom čísle som
upriamoval Vašu pozornosť na možnosť spolupôsobenia kostihoja a niektorej z rehabilitačných procedúr.
So zelenou, asi 50cm vysokou rastlinou
s veľkými, dlhými listami, s drobným ochlpením a do fialova sfarbenými kvetmi, ktorú oficiálne v slovenčine nazývame kostihoj
a v češtine kostival (Symphytum officinalis) sa
môžeme stretnúť v naších záhradách alebo na
lúkach ako s divo rastúcou, resp. prenesenou
do blízkosti naších obydlí. Rastlina sa popisuje
už v roku 1562 v Mathioliho herbári. Odporúča sa na aplikáciu zvoka aj vnútorne. Je zaujímavé, že už vtedy sa odporúčala na spracovanie vňať, kvet aj koreň. Počas ďaľších storočí
sa uprednostňoval koreň a až v súčasnosti sa
opäť vracia nemecký výrobca k extraktu z vňate
v základe s masťou. Práve táto forma vplýva
hlavne na zvýšené napätie svalov, miestny
opuch, urýchľuje hojenie rán a upravuje zmeny na koži. Opuch, urýchlené hojenie rany,
porušený kožný kryt sú všetko ochorenia
a poranenia, ktoré by sme prenechali iným od-

borníkom v rámci medicíny – chirurg, traumatológ, internista a pod. Rehabilitační lekári a
fyzioterapeuti majú možnosti poradiť svojím
pacientom, aby si zaobstarali na zníženie
nepríjemného svalového napätia popisovaný
kostihoj - keďže každý z nás vie, že bolesť ide
vždy ruka v ruke so zmenou svalového napätia. Stále totiž platí Jandovská poučka, že tam
kde nie je zvýšené napätie, tam nie je ani bolesť
... Z vyššie uvedeného vyplýva aj odporúčanie pre súčasnú aplikáciu s rehabilitačnými
procedúrami, ktoré taktiež veľakrát pracujú na
znížení svalového napätia, zlepšení pohyblivosti, čo vedie druhotne k zmierneniu bolesti.
Výhodné sa javí taktiež aplikovanie masti
v prestávkach medzi jednotlivými rehabilitačnými sedeniami. Dá sa pomocou neho preklenúť napríklad víkend – keď bola posledná rehabilitačná procedúra aplikovaná v piatok,
momentálny stav ešte nedovoľuje cvičenie
a nasledujúca procedúra bude aplikovaná až
v pondelok.
Rehabilitácia spolu s dennou aplikáciou Traumaplantu, resp. jeho intermitentnou aplikáciou,
otvára nové možnosti rehabilitačnej liečby bolestivých stavov, s ktorými sa v naších ambulanciách denne stretávame. Kostihoj aplikovaný v masťovom základe je jednoznačne
účinný. Pre nás, zástancov novodobej - súčasnej medicíny sa môže zdať jeho aplikácia, ako
vyplýva z vyššie uvedených riadkov, archaická. Musíme si však byť vedomí, že aj najmodernejšej medikamentózne zložky súčasnej liečby majú svoj základ v záhrade, na lúke alebo
v lese – lebo nám ich ponúka sama príroda v tej
najoptimálnejšej verzii (veľakrát v rastlinke,
ktorú si ani nevšimneme resp. ju považujeme
za burinu). Keby som chcel uzavrieť: len komplexný prístup k pacientovým problémom nám
umožní zvládnuť ťažkosti v optimálnom časovom horizonte pre jeho prospech, na ktorom
nám, ako predpokladám, najviac záleží.
A. Gúth

V prípade, že Tvoj priateľ, kolega alebo iný pracovník, ktorý v minulosti dostával
časopis REHABILITÁCIA
ho tentokrát neobdržal, môžeš ho informovať, že pravdepodobne neuhradil predplatné,
a preto sme ho vyradili z evidencie.
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