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Přínos cvičení/fyzické aktivity
u pacientů s hemofilií
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Fyzická aktivita je pro pacienty s hemofilií (PWH)
prospěšná v mnoha ohledech
Fyzická aktivita je prospěšná pro všechny pacienty s hemofilií. Přispívá ke zlepšení fyzické
kondice, psychosociální pohody a normálního neuromuskulárního vývoje 1

Děti s pravidelnou fyzickou činností
vykazují méně krvácivých příhod než
dětští pacienti se sedavým stylem
života 1

U pacientů se závažnou hemofilií
mohou zátěžová cvičení a fyzický
trénink zlepšit kostní zdraví a
svalovou sílu 3,4
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Profylaktická fyzioterapie zlepšuje sílu
periartikulárního svalstva a snižuje
frekvenci krvácení 2

U starších pacientů může podpora
fyzické aktivity mít přímý vliv na
kvalitu jejich života spojenou se
zdravotním stavem (HRQoL) 5

HRQoL, kvalita života spojená se zdravotním stavem; PWH, pacienti s hemofilií.
1. National Hemophilia Foundation. Booklet: Playing it Safe: Bleeding Disorders, Sports and Exercise. 2017. Available via: https://www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/Playing-It-Safe_0.pdf. Accessed 21 April 2020.
2. Philpott J, et al. Paediatr Child Health. 2010;15:213–215. 3. Hilberg T, et al. Haemophilia. 2003;9:86–93. 4. Barnes C, et al. Pediatrics. 2004;114:e177–e181. 5. von Mackensen S, et al. Haemophilia. 2016;22:521‒530.

Pokroky ve farmakoterapii a zvýšená ochrana před krvácením, umožňují pacientům
zapojit se do pravidelného cvičení 1
Nebezpečné
Aktivity kategorie 3
(box, ragby)
Přibližná vrcholová
hodnota (např. 100
IU/dl)

Aktivity kategorie 2,5
(košíková [1,5–2,5], kopaná [2–3])

Hladina FVIII
Aktivity kategorie 2
(kuželky, tenis)
Cílová minimální
hladina (např.1 IU/dl)

Čas

Aktivity kategorie 1
(plavání, pěší túry)

Obrázek je pouze ilustrační a není spojen s doporučeními ve směrnici NHF;
Z hlediska stanovení vhodných individuálních aktivit je zapotřebí aby to pacient prohovořil s příslušnými zdravotníky.

Zapojení se do jakékoli činnosti může být provázeno zvýšením rizika krvácení
5

FVIII, faktor VIII; NHF, National Hemophilia Foundation; WFH, World Federation of Hemophilia.
1. World Federation of Hemophilia. 2012 Guidelines for the Management of Hemophilia 2nd Ed. 2. National Hemophilia Foundation Table of Activity Ratings. Dostupné na:
https://www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/Playing-It-Safe.pdf. Accessed 21 April 2020.

Bezpečné

Prospektivní klinické studie ukázaly pozitivní vliv profylaxe na HRQoL1

1

2
Profylaxe vedla k statisticky a/nebo klinicky
významnému zlepšení HRQoL. 1
Primárně snížením bolesti, zmenšením
omezení fyzické aktivity a zlepšením vnímání
celkového zdraví

Pacienti, kteří byli dříve léčeni “podle potřeby”
a ti, kteří dosáhli při profylaxi výrazného snížení
frekvence krvácení, vykazovali největší zlepšení
HRQoL. 1

Doporučení profylaktické léčby před zahájením fyzické aktivity může napomáhat k překonání strachu
z cvičení a pravděpodobně přispět ke zlepšení HRQoL. 2-4
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1. Oladapo AO, et al. Haemophilia. 2015;21:e344–e358. 2. Iorio A, et al. Haemophilia. 2017;23:e170–e179. 3. Srivastava A, et al. Haemophilia. 2013;19:e1–e47. 4. Skinner M, et al. EAHAD 2020. Poster P304.

Zapojení pacientů s hemofilií
do fyzických aktivit
Potenciální fyzické a psychické zábrany

Zapojení pacientů s hemofilií do fyzických aktivit: Potenciální překážky
50% jedinců v běžné populaci ukončí během 6 měsíců svoji účast na individuálních
programech cvičení 1,2
Hlavní fyzické a psychické překážky bránící zapojení PWH do fyzických aktivit zahrnují:1
•
•
•
•

Stárnutí
Strach z krvácení
Nepochopení zdravotních přínosů fyzické aktivity
Psychologické problémy

NHF “Playing It Safe” (Buďte opatrní a vyhýbejte se rizikům či nebezpečí):3

• Brožura ve které jsou diskutovány a identifikovány možné fyzické bariery, které brání PWH v jejich
zapojení se do sportovních a jiných fyzických aktivit a která uvádí strategie jak tyto bariery překonat.
• Brožura řeší aktuální omezující kloubní a svalové problémy a vysvětluje v čem může být užitečná
spolupráce s fyzioterapeutem před zapojením se do sportovních a jiných fyzických aktivitá
1. Goto M, et al. J Blood Med. 2016;7:85–98. 2. Sullivan P. ERIC Digests. 1991. Available via: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED330676.pdf. 3. National Hemophilia Foundation. Playing it Safe: Bleeding Disorders, Sports and Exercise. 2017. Available via:

8 https://www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/Playing-It-Safe_0.pdf. Accessed 21 April 2020.

Jak motivovat pacienty s hemofilií
k zapojení se do fyzických aktivit
Praktické aspekty

Pro dosažení optimálních výsledků léčebné péče u PWH je zapotřebí spolupráce
mnoha odborníků a specializovaných pracovníků v rámci multidisciplinárního týmu
Věk a tělesná hmotnost 1,2
Dietolog

PK odpověď2,4,5

Genetika8

Odborný laboratorní pracovník

Genetik

Pacientovy cíle7
Specializovaná zdravotní sestra
Psychosociální pracovník

Frekvence krvácení
Hematolog

Kloubní zdraví9,10
Fyzická aktivita a životní styl10
Fyzioterapeut

Personalizovaná
léčba

Fyzioterapeut,
Ortoped,
Chirurg a algesiolog

Adherence2,3,5

Dostupnost léčby11

Diagram je pouze ilustrativní. Zpracováno podle referencí 1–11. PK, farmakokinetická; PWH, pacient s hemofilií.
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Specializovaná zdravotní
sestra

1. Collins PW. Haemophilia. 2012;18(Suppl 4):131–135. 2. Valentino LA. Haemophilia. 2014;20:607–615. 3. Khair K. Haemophilia. 2014;20:601–603. 4. Carcao M, Srivastava A. Semin Hematol. 2016;53:3–9. 5. Carcao MD, Iorio A. Semin Thromb Hemost. 2015;41:864–871.
6. Jiménez-Yuste V, et al. Blood Transfus. 2014;12:314–319. 7. Recht M, et al. Haemophilia. 2016;22:825–832. 8. Margaglione M, et al. Haematologica. 2008;93:722–728. 9. Ar MC, et al. Eur J Haematol. 2014;76(Suppl):16–20.
10. Poon MC, Lee A. Thromb J. 2016;14(Suppl 1):32. 11. Gringeri A, et al. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2016;16:337–345.

Překonání fyzických a psychických překážek omezujících fyzickou aktivitu
změnou chování
Klíčem k úspěšnému uskutečnění změny v chování a životním stylu pacienta je vytvoření a udržování
důvěryhodných vztahů mezi pacientem a týmem, ktery zajišťuje jeho léčbu 1
Transteoretický model změn chování

• Pět stadií změn chování:
- Prekontemplace, kontemplace, příprava,
akce, udržování
• Přechod z jednoho do dalšího stadia změny chování je
podmíněn sladěním intervence se schopnostmi
pacienta

Motivační poradenství

• Cílem je dosažení změny chování podnícením
pacientovy motivace spíše než lékařským nařízením
• Poradenství též může zvýšit sebedůvěru pacienta a
posílit jeho motivaci
• Při motivačním poradenství je zapotřebí dodržet čtyři
důležité zásady: odolat napravovacímu reflexu;
zkoumat a pochopit pacientovu motivaci; naslouchat
s empatií (vcítěním); nabídnout naději a optimismus
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1. Goto M, et al. J Blood Med. 2016;7:85–98.

Samosledování

• Umožňuje samoposilování a objektivní sebehodnocení;
sledováním a zaznamenáváním vlastního chování
• Účinná metoda u PWH s hypertenzí, obezitou, kouřením,
diabetem a ischemickou chorobou srdeční
• Z hlediska adherence ke cvičení jsou důležitá hodnocení
procesů a jejich výsledků

Prevence relapsu

• Pacienti, kteří postoupili do stadia akce nebo udržování mohou
“spadnout” zpět do předcházejících stadií
• Proto je důležité i účinné využívat v diskuzi s pacientem
intervence, které zohledňují osobní problémy ovlivňující jeho
ochotu pokračovat ve fyzických aktivitách
• Měřítka relapsu by měla být sladěna se stadiem do kterého by
pacient vstoupil po relapsu

Léčba hemofilie před zahájením fyzických aktivit
vyžaduje pečlivé plánování
Každý pacient je jedinečný. Proto by výběr vhodného sportu nebo programu cvičení měl být
uskutečněn ve spolupráci mezi pacientem, lékařem a fyzioterapeutem; přičemž je důležité
zohlednit aktuální pacientovu fyzickou kondici, jeho motivaci a společenské požadavky 1
Vyhodnocení stavu svalového a
kosterního systému1
• Rovnováha

• Výdrž

• Koordinace

• Synovitida

• Pružnost

• Kloubní poškození

• Svalová atrofie

• Věk

• Svalová síla
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Doporučení
• Vhodné a bezpečné aktivity 1

Fyzioterapeut
nebo lékař
odpovědný za
léčebnou péči
pacienta

• Pacienti a lékaři by v rámci přípravy na
fyzioterapeutické řešení jakýchkoli svalových nebo
kosterních poruch měli vzájemně spolupracovat 2
• Přizpůsobení a úprava navrhovaných aktivit tak,
aby jejich provozování bylo bezpečné 1
• Písemná doporučení týkající se prevence a léčby
krvácení určená pro školy, trenéry nebo rodiče
dětí s hemofilií 1

1. Negrier C, et al. Haemophilia. 2013;19:487–498. 2. National Hemophilia Foundation. Booklet: Playing it Safe: Bleeding Disorders, Sports and Exercise. 2017. Available via: https://www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/Playing-It-Safe_0.pdf. Accessed 21 April 2020.

Porozumění pacientovým fyzickým aktivitám může napomáhat
při výběru optimálního léčebného režimu1

Hladina FVIII (%)

Zjistěte jaké jsou minimální hladiny FVIII,
které zajistí optimální ochranu před krvácením
při aktivitách, které pacient vykonává

Dohodněte se s pacientem na zajištění
vysokých hladin FVIII v období jeho
největší sportovní zátěže

Mon
Po
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Tues
Út

Wed
St

Thur
Čt

Fri
Pá

Sat
So

Sun
Ne

Zjistěte pacientův individuální
farmakokinetický profil a fyzické
activity rozvrhněte tak, aby
odpovidaly zjištěnému profilu.

1. Watt M, et al. Poster presented at the 60th ASH Annual Meeting & Exposition; 1–4 December 2018, San Diego, CA, USA.
2. National Hemophilia Foundation. Table of activity ratings: Playing it Safe: Bleeding Disorders, Sports and Exercise. 2017. Available via: https://www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/Playing-It-Safe_0.pdf. Accessed 21 April 2020.

Riziko krvácení se liší v závislosti na denní době
a intenzitě fyzických aktivit 1
U dětí i dospělých s hemofilií byla usilovná fyzická aktivita kategorie 2 přechodně
spojena se středně velkým relativním zvýšením rizika krvácení 1
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Vyobrazení upraveno podle: Broderick CR, et al. JAMA. 2012;308:1452–1459. *Pouze pro ilustraci. †Pouze pro ilustraci, příklad pro aktivitu kategorie 2. Uvedená data pocházejí z jediné studie; pro lepší
porozumění fyzické aktivitě, riziku a prevenci krvácení je zapotřebí další výzkum. 1. Broderick CR, et al. JAMA. 2012;308:1452–1459. 2. National Hemophilia Foundation. Table of Activity Ratings: Playing it
Safe: Bleeding Disorders, Sports and Exercise. 2017. Available via: https://www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/Playing-It-Safe_0.pdf. Accessed 21 April 2020.

Kasuistika: Profil pacienta – Martin
Martin (věk 56 let)
Závažná hemofilie A
Profylaxe s SHL-FVIII
Roční BR: 8
BMI: 32
EQ-5D™ score: 0.75

RHR: 78 bpm
SBP: 125 mm Hg
DBP: 76 mm Hg

Komorbidity a kloubní zdraví
•
•
•
•
•

Čerstvě diagnostikovaná dyslipidemie
Pre-diabetes: HbA1c = 46 mmol/mol (6.4%)
Dva cílové klouby (pravý kotník, levé koleno)
Anamnéza artropatie v kotníku
Podstoupil náhradu kolenního kloubu

Životní styl pacienta
• Sedavý styl, preferuje zůstávat doma
• Anamnéza kouření (přestal před 8 lety)

Léčebný cíl
• Rád by se fyzicky cítil lépe a měl více energie
• Snížení bolesti a prevence dalšího zhoršování
existujícího kloubního poškození
• Zabránit zhoršování komorbidit
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BMI, index tělesné hmotnosti; bpm, tepová frekvence; BR, četnost krvácení; DBP, diastolický krevní tlak; EQ-5D™,
evropský dotazník kvality života zahrnující 5 dimenzí; HbA1c, glykovaný hemoglobin; mm Hg, milimetry rtuťového
sloupce; RHR, klidová tepová frekvence; SBP, systolický krevní tlak; SHL, krátký biologický poločas.

Jedná se pouze o fiktivní případ

Kasuistika: Profil pacienta – Martin
Léčebná rozvaha
Martin (věk 56 let)
Závažná hemofilie A
Profylaxe s SHL-FVIII

Rozvaha o sestavení plánu fyzických aktivit:

Roční BR: 8
BMI: 32
EQ-5D™ score: 0.75
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RHR: 78 bpm
SBP: 125 mm Hg
DBP: 76 mm Hg

Komorbidity a kloubní zdraví
•
•
•
•
•

Čerstvě diagnostikovaná dyslipidemie
Pre-diabetes: HbA1c = 46 mmol/mol (6.4%)
Dva cílové klouby (pravý kotník, levé koleno)
Anamnéza artropatie v kotníku
Podstoupil náhradu kolenního kloubu

Životní styl pacienta
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BMI, index tělesné hmotnosti; bpm, tepová frekvence; BR, četnost krvácení; DBP, diastolický krevní tlak; EQ-5D™,
evropský dotazník kvality života zahrnující 5 dimenzí; HbA1c, glykovaný hemoglobin; mm Hg, milimetry rtuťového
sloupce; RHR, klidová tepová frekvence; SBP, systolický krevní tlak; SHL, krátký biologický poločas.

• Sedavý styl, preferuje zůstávat doma
• Anamnéza kouření (přestal před 8 lety)

Léčebný cíl
• Rád by se fyzicky cítil lépe a měl více energie
• Snížení bolesti a prevence dalšího zhoršování
existujícího kloubního poškození
• Zabránit zhoršování komorbidit

Jedná se pouze o fiktivní případ

Trendy fyzické aktivity a kvality života u pacientů s hemofilií
WFH a NHF podporují zapojení se do každodenních
fyzických aktivit s cílem zlepšit fyzickou kondici a
normální neurosvalový vývoj 1,2
Nejčastější fyzické a psychické překážky bránící zapojení se do fyzických
aktivit zahrnují stárnutí, strach z krvácení, nepochopení prospěšnosti
fyzické activity a psychologické problémy. Všechny zmíněné překážky
mohou být řešeny změnou strategií chování a životního stylu 3
Vytvoření plánu aktivit ve spolupráci s poskytovateli zdravotní péče a
správné načasování fyzických aktivit v návaznosti na léčbu a míru
rizikových faktorů umožní pacientům bezpečně cvičit a provádět jiné
fyzické aktivity 2
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NHF, Národní fond pro hemofilii; WFH, Světová hemofilická federace
1. World Federation of Hemophilia. 2012 Guidelines for the Management of Hemophilia, 2nd Ed. 2. National Hemophilia Foundation. Booklet: Playing it Safe: Bleeding Disorders, Sports and Exercise. 2017.
Available via: https://www.hemophilia.org/sites/default/files/document/files/Playing-It-Safe_0.pdf. Accessed 21 April 2020. 3. Goto M, et al. J Blood Med. 2016;7:85–98.
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