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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s juvenilní idiopatickou 
artritidou 

Cíle: Cílem práce je zdůraznění role fyzioterapeuta v diagnostice a terapii 
juvenilní idiopatické artritidy a ověření efektu fyzioterapeutické péče 
zvolené řešitelem v terapii pacientky s tímto onemocněním. 

Metody: Tato bakalářská práce byla vypracována jako výstup čtyřtýdenní 

souvislé odborné praxe v Revmatologickém ústavu v Praze, která 

probíhala od 7. 1. 2019 do 1. 2. 2019 pod vedením vedoucí 

fyzioterapeutky Evy Taušové. Práce je rozdělena do dvou hlavních 

částí. První část, část obecná je zpracováním teoretických informací o 

onemocnění juvenilní idiopatická artritida, jeho charakteristice, popisu 

klinických projevů, jeho diagnostice a možnostech léčby. Druhá část, 

část speciální obsahuje podrobně zpracovanou kazuistiku 

fyzioterapeutické péče pacientky s juvenilní idiopatickou artritidou. 

Výsledky: Součástí speciální části této práce je kontrolní kineziologický rozpor, 

který prokazuje zlepšení klinického stavu pacientky s juvenilní 

idiopatickou artritidou po aplikaci sedmi fyzioterapeutických 

jednotek. 

Klíčová slova: juvenilní idiopatická artritida, JIA, revmatologie, fyzioterapie 

  



Abstract 

Title:  A case of physiotherapeutic care of patient with juvenile idiopathic 

arthritis 

Objectives:  The major aim of this bacheor thesis is to highlight the role of 
physiotherapist in the diagnosis and therapy of juvenile idiopathic 
arthritis and to verify the effect of physiotherapeutic care chosen by 
the investigator in the therapy of the patient with this disease. 

 

Methods:  This bachelor thesis was made as a part of continuos professional 
practise in the Institut of Rheumatology in Prague, which was in the 
period from 7. 1. 2019 to 1. 2. 2019 led by the head of the 
physiotherapy department Eva Taušová. The thesis is divided into two 
main parts. The first part, the general part contains theoretical 
informations about disease called juvenile idiopathic arthritis, its 
characteristic, description of its clinical symptoms, its diagnostics and 
its treatment options. The second part, special part contains detailed 
case of physiotherapeutic care of the patient with juvenile idiopathic 
arthritis. 

 

Results:  A part of the special part is control kinesiological analysis, which 

demonstrates improvement in patient‘s clinical status. 

Keywords:  juvenile idiopathic arthritis, JIA, rheumatology, physiotherapy 
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R rotační 
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RÚ Revmatologický ústav 
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susp. suspenze 

T transverzální 
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Th/L thorakolumbální 

TMK temporomandibulární kloub 

TMT techniky měkkých tkání 

TNFα tumor necrosis factor α 

tzv. takzvaný 

UK Univerzita Karlova 

VP výchozí poloha 
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1 Úvod 

V následující práci se budu zabývat nejčastěji se vyskytující revmatologickou 

diagnózou u dětí – juvenilní idiopatickou artritidou. Celá práce je rozdělena do dvou 

hlavních častí, kdy první část, obecná část obsahuje teoretický podklad pro druhou část, 

část speciální.  

 Cílem obecné části této bakalářské práce je seznámit čtenáře podrobněji s tímto 

onemocněním, jeho kloubními i mimokloubními projevy, možnými způsoby léčby, a 

především nastínit roli fyzioterapeuta v diagnostice a terapii této choroby. 

 Navazující speciální část se potom skládá z kazuistiky fyzioterapeutické péče o 

pacientku s juvenilní idiopatickou artritidou. V kazuistice nalezneme anamnézu, 

diferenciální diagnostiku a rozsáhlý vstupní kineziologický rozbor. Následuje navržený 

krátkodobý i dlouhodobý terapeutický plán sestavený na základě informací 

zaznamenaných v předchozích vyšetřeních. Krátkodobý terapeutický plán byl 

naplňován v průběhu sedmi terapeutických jednotek, které jsou v práci také 

zaznamenány. Kazuistika je zakončena kontrolním kineziologickým vyšetřením 

pacientky, na základě kterého je potom zhodnocen efekt zvolené terapie.  
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2 Obecná část 

2.1 Popis choroby 

 Juvenilní idiopatická artritida je podle Mezinárodní ligy proti revmatismu 

(ILAR) onemocnění neznámého původu, které diagnostikujeme před 16. rokem života 

dítěte a jeho průběh trvá minimálně šest týdnů. Jedná se o nejčastější systémové 

onemocnění pacientů dětského věku (viz Tabulka č. 1) a objevuje se především u dívek. 

Až u 50 % pacientů přetrvává toto onemocnění v aktivní formě do dospělosti. (15) (22) 

(26) (32) 

Tabulka č. 1Přehled hlavních skupin dětských revmatických onemocnění, převzato z (17) 

Hlavní skupiny dětských revmatických onemocnění 

Juvenilní idiopatická artritida 

Juvenilní systémový lupus erythematosus 

Juvenilní idiopatické zánětlivé myopatie 

Juvenilní sklerodermie 

Dětské systémové vaskulitidy 

Autoinflamatorní onemocnění 

Syndromy chronické muskuloskeletální bolesti 

 Obecný název juvenilní artritidy se liší podle způsobu jeho definování. 

V angloamerických zdrojích se setkáme nejčastěji s názvem juvenilní revmatoidní 

artritida, který byl později podle kritérii Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) 

vyčleněn pouze pro polyartikulární typ JIA s pozitivním revmatoidním faktorem. 

V současné době se dle nejnovější klasifikace ILAR používá obecný název juvenilní 

idiopatická artritida, který je dále členěn na 6 typů. Společným znakem všech typů JIA 

je artritida neboli zánětlivé onemocnění kloubů projevující se u dětí především otokem 

měkkých tkání a jejich palpační bolestivostí či bolestivostí při pohybu. (1) (11) (26) 

2.2 Epidemiologie 

 Jedná se o nejvyskytovanější systémové onemocnění v dětském věku, které se 

může projevit kdykoli v průběhu dětství. Dle evropských a amerických studií je u JIA 

uváděna incidence 5-18/100 000 dětí ve věku do 16 let, prevalence 30-150/100 000 dětí 

v témže věkovém rozmezí. Pravděpodobnost onemocnění JIA ve vztahu k věku 

a pohlaví se liší dle typu. Celkově převažuje počet postižených JIA ženského pohlaví, 

a to tři až čtyřikrát více než mužského pohlaví. U systémového typu JIA je poměr dívek 
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a chlapců 1:1. Počet dívek převažuje u oligoartritidy, polyartritidy a artritidy 

s psoriázou. Poměr chlapců nad dívkami převažuje pouze u artritidy s entezitidou. Věk 

začátku onemocnění pacientů je velmi různý. (5) (11) (26) 

2.3 Etiologie a patogeneze 

Etiologie JIA není jasná. Podstatou onemocnění je změna imunitní odpovědi 

na základě multifaktoriálních příčin, která vede ke vzniku chronické synovitidy spojené 

se systémovými projevy. Jedná se o autoimunitní onemocnění, při kterém dochází 

k tvorbě protizánětlivých cytokininů uvnitř kloubu, které mohou svou dlouhodobou 

přítomností v synoviální tkáni způsobit poškození chrupavky a aktivací osteoklastů 

působit i další destruktivní změny. Zejména u dětí může dojít k nevratnému postižení 

kloubů již po několika měsících působení tohoto onemocnění, a proto je nezbytná 

včasná diagnostika a léčba.  (11) (22) (26) 

Spouštěčem může být infekce, očkování, trauma nebo stres. Vliv genetických 

faktorů se liší v závislosti na typech JIA. Mezi nejobjasněnější patří spojitost s HLA 

geny. (11) (26) 

2.4 Klinický obraz choroby 

2.4.1 Kloubní projevy  

 Zánětlivé onemocnění kloubů se projevuje otokem, zvýšenou teplotou 

a bolestivostí při dotyku či pohybu (viz Tabulka č. 2). Někdy můžeme JIA rozpoznat 

až když dojde ke změně délky končetin, kulhání nebo hypotrofii svalů. Přítomna 

je ranní ztuhlost. Vlivem hyperemie zánětlivého procesu dochází k erozi kostí 

a chrupavek, lokálním růstovým změnám a předčasnému uzavření kloubních štěrbin. 

Pokud artritida trvá déle, dochází ke vzniku deformit a ankylóz. Jestliže se opakovaně 

objevuje v kloubu výpotek, může vzniknout viklavý kloub uvolněním vaziva 

v jeho okolí. (1) (10) (11) (26) (32)  
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Tabulka č. 2 Klinické projevy zánětu kloubu, převzato z (11) 

Subjektivní známky zánětu kloubu 

bolest charakteristicky se zhoršuje koncem dne 

ztuhlost typicky horší ráno 

otok subjektivní pozorování 

Objektivní známky zánětu 

bolestivost na tlak šetrná palpace 

zarudnutí není běžné 

proteplení ve srovnání s teplotou dorza prstů 

výpotek kloubní výpotek, periartikulární zduření 

ztráta funkce omezení rozsahu hybnosti – aktivní i pasivní 

 Nejčastěji se u JIA setkáváme s gonitidou. Delší trvání zánětu kolenního kloubu 

způsobí prodloužení epifýzy stehenní kosti zvýšeným prokrvením synovie v místě růstu. 

Častá je hypotrofie m. quadriceps femoris. Méně časté je oproti tomu zkrácení stehenní 

kosti v důsledku předčasného uzavření růstové štěrbiny. Velmi problémový je zánět 

kyčelního kloubu neboli koxitida. Koxitida vede k typickému antalgickému držení dolní 

končetiny ve flexi v kyčelním i kolenním kloubu a tím výrazně omezuje její funkci. 

Změny v kyčelním kloubu vedou ke kompenzačnímu zvětšení bederní lordózy. (11) 

(26) 

 Na horních končetinách jsou postiženy především drobné klouby ruky a zápěstí. 

U polyartikulárního typu JIA se běžně můžeme setkat s artritidou zápěstí, která často 

vede až ankylóze. U dětí jsou mnohdy postiženy artritidou jak proximální 

interfalangeální klouby, tak i distální interfalangeální klouby, což vede ke vzniku 

deformit prstů typu knoflíkové dírky, typu labutí šíje nebo dokonce vzniku defektů růstu 

prstů i metakarpů, které se objevují především pokud JIA začíná v raném dětství 

(viz Obrázek č. 1). Růstové změny jsou způsobeny zvýšeným zánětlivým prokrvením 

postižených kloubů, které způsobuje předčasnou osifikaci růstových center, 

čímž dochází ke vzniku širších epifýz a kratších falangů, což se projevuje jako 

„tlapkovité“ ruce čili bradydaktilie. Předčasným uzavřením kloubních štěrbin dochází 

ke vzniku ulnárních nebo radiálních deviací. Omezení pohyblivosti loketních kloubů do 

extenze je spojeno s omezením supinace. Při rozsáhlejším postižení dochází i k 

poškození ramenních kloubů a tím k omezení jejich pohybu do abdukce a zevní rotace. 

(11) (26) 
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Obrázek č. 1 Těžké postižení rukou (pacientka, 26 let, JIA od 4 let), převzato z (11) 

 Podobně jako u rukou dochází k postižení temporomandibulárního kloubu, jehož 

zánět způsobí zkrácení dolní čelisti. Postižení TMK může vést ke zhoršenému otevírání 

úst. Ankylóza TMK je vzácná. (11) (26) 

 Typické pro pacienty s JIA je postižení krční páteře (viz Obrázek č. 2), hlavně 

u systémového typu a u RF negativní polyartritidy, při kterém dochází k synostóze 

nejčastěji v oblasti C2/C3, zúžení intervertebrálních disků a zkrácení předozadní šířky 

těl obratů. Oblasti pod a nad synostózou jsou obvykle nestabilní. Postižení krční páteře 

se projevuje omezenou hybností a bolestivostí s případnou přítomností torticollis 

nebo bolestí hlavy. Artritida krční páteře může zapříčinit destrukci atlantoaxiálních 

kloubů a jejich subluxaci. Výjimečně se můžeme setkat i s výskytem cervikální 

myelopatie, jehož projev odpovídá míšní kompresi. Postižení hrudní a bederní páteře 

je vzácné. (11) (26) 
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Obrázek č. 2 Kostní ankylóza horních meziobratlových kloubů krční páteře v RTG obrazu (pacientka. 29 

let, JIA od 7 let), převzato z (11) 

2.4.2 Ostatní projevy 

 Postižení kloubů je často doprovázeno bolestí a hypotrofií až atrofií svalů 

a vznikem spasmů a kontraktur. Dalším mimokloubním projevem mohou být 

revmatické uzly, které se nejčastěji tvoří nad olekranonem, nad flexory prstů, nad 

Achillovou šlachou či nad kořenem nosu. Revmatické uzly vznikají pravděpodobně 

jako následek vaskulitidy malé cévy s fibroidní nekrózou a jejich problematika je 

především kosmetická. (11) (26) (31) 

 U systémové artritidy můžeme nalézt zvětšení lymfatických uzlin, sleziny 

či jater nebo zánět perikardu, méně často zánět myokardu či endokardu. Vzácně 

nalezneme i pneumonii či pleuropneumonii. (11) (26) 

 U dětí se dále často setkáme s postižením oči, nejčastěji chronickou uveitidou, 

která se projevuje bolestivostí, zarudnutím oka a světloplachostí. (11) (22) (26) 
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2.5 Typy JIA 

JIA můžeme dělit dle klasifikace ILAR do sedmi typů podle klinických projevů, 

počtu postižených kloubů a laboratorních parametrů. (11) (15) (23) (26)  

2.5.1 Systémová artritida 

 Tvoří necelých 10 % všech JIA. Nejčastěji začíná v předškolním věku. Postižení 

dívek:chlapcům je 1:1. (22) (26) 

 Hlavním příznakem systémové JIA je každodenní horečka, která trvá déle 

než dva týdny a v průběhu dne jednou až dvakrát stoupá s nejvyšší teplotou v pozdním 

odpolední, nebo večer (viz Tabulka č. 3). Déle je typickým příznakem lososově růžová 

vyrážka na trupu i končetinách. Přibližně 50-70 % dětí postižených systémovou JIA má 

zvětšení lymfatických uzlin, sleziny a jater. 30 % dětí je postiženo perikarditidou 

většinou bez vnějších symptomů. Systémová JIA je provázena bolestivostí kloubů 

a svalů. Artritida se nemusí objevit se začátkem nemoci, ale častěji se vyskytne 

do tří měsíců od jejího začátku a může postihnout libovolný počet kloubů. Nejčastěji 

jsou postižena kolena, hlezna a zápěstí. (1) (11) (22) (26) (32) (35)  

Příznaky časem ustupují, ale může se objevit relaps. Nemůžeme s přesností 

popsat průběh nemoci, který může obsahovat jeden relaps a ustoupit do několika 

měsíců, opakované relapsy s remisemi, nebo může mít chronický průběh, který má 

za následek vážné postižení kloubů. Systémové projevy mohou přetrvávat měsíce 

až roky. Artritida může být aktivní až do dospělého věku a u více než 25 % nemocných 

způsobí destruktivní změny se závažným postižením pohybu. (11) (26) 

 U pacientů se systémovým typem JIA nenalezneme RF, zřídka se objevují 

antinukleární protilátky. (2) 

 Systémová JIA je spojena s častými komplikacemi a poruchy mohou být celkové 

i lokalizované. Mezi komplikace onemocnění patří opožděný růst, malý vzrůst, 

postižení krční páteře, osteoporóza nebo osteopenie. Nebezpečnou komplikací je 

syndrom aktivovaných makrofágů. Postižení očí se u systémové JIA často nevyskytuje. 

(11) (22) (26) 

 Komplikace jsou způsobeny jednak zánětlivým onemocněním kloubů, 

zhoršenou svalovou sílou, sníženou fyzickou aktivitou, jednak kortikoidní léčbou. (11) 

(26) 
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Tabulka č. 3 Klinické projevy systémové formy JIA, převzato z (11) 

Časté 

Teplota 

Exantém 

Artralgie/artritida 

Myalgie 

Generalizovaná lymfadenopatie 

Hepatosplenomegalie 

Perikarditida 

Méně časté 

Tenosynovitida 

Synoviální cysty 

Pleuritida 

Peritonitida 

Makrofágy aktivující syndrom 

Vzácné 

Amyloidóza (častější v Evropě) 

Myokarditida 

Valvulitida 

Pleuritida/ intersticiální plicní onemocnění 

Uveitida 

CNS symptomy 

Renální postižení 

Krikoarytenoidní artritida (stridor) 

Lymfedémy 

2.5.2 Polyartritida s negativním revmatoidním faktorem (séronegativní) 

 Tvoří 20-40 % všech případů JIA, vyskytuje se častěji u dívek a začíná často 

v předškolním věku. Postihuje pět a více kloubů. Dle EULAR je vylučujícím faktorem 

pro negativní RF polyartritidu pozitivní revmatoidní faktor. V dospělosti dochází 

k remisi u více než 50 % pacientů.  (11) (15) (26) 

 RF negativní polyartritida má příznivý průběh. Tím, že se začátek objevuje 

v raném dětském věku (kolem 2-3 let), jsou i zde přítomny lokalizované poruchy růstu 

a problémy s krční páteří. Pokud je artritida aktivní delší dobu vznikají deformity. (11) 

(26)  
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2.5.3 Polyartritida pozitivním revmatoidním faktorem (séropozitivní) 

 Je opakem předchozího typu polyartritidy. Jedná se o málo častý, ale závažný 

typ JIA. Tvoří kolem 10 % všech případů JIA. Bývá považována za začátek revmatoidní 

artritidy. Objevuje se nejčastěji u dívek, a to v poměru až 9:1. Nejčastější věk 

manifestace je mezi 12. a 16. rokem života. (11) (15) (26) 

 Její průběh je těžký často neremitující a přechází aktivně až do dospělého věku. 

Dochází při ní k postižení pěti a více kloubů, které se rychle zhoršuje, i 

k mimokloubním postižením jako jsou revmatické uzly nebo vaskulitida. (11) (15) (26) 

 RF pozitivní polyartritida vyžaduje agresivní léčbu v celém průběhu onemocnění 

a ortopedické výkony zahrnující totální náhrady kloubů. (22) (26) 

2.5.4 Oligoartritida 

  Tvoří více než 50 % všech případů onemocnění JIA a objevuje se nejčastěji před 

5. rokem života, a to častěji u dívek. (15) (22) (26)  

 Oligoartritida napadá především klouby dolních končetin. Běžně se můžeme 

setkat s monoartritidou kolenního kloubu, která velmi často způsobí rychlejší růst 

postižené dolní končetiny a tím její prodloužení oproti druhé. Mimokloubně 

se projevuje chronickou přední uveitidou, která se rozvíjí během prvních let, u více než 

50 % dětí oboustranně. Bývá dlouho asymptomatická. (15) (22) (26) 

 Podle průběhu můžeme oligoartritidu rozdělit na persistující, u které je počet 

postižených kloubů do čtyř a zůstává stejný, a rozšířenou, která během prvních šest 

měsíců napadá další klouby. U některých dětí může progredovat k postižení páteře a 

vzniku ankylózující spondylitidy. (11) (26) (35) 

 Typickými znaky jsou předčasně ukončený růst, zkrácené končetiny, 

„tlapkovité“ ruce, zkrácená mandibula nebo postižení očí. (35) 

2.5.5 Artritida s entezitidou 

 Vyskytuje se hlavně u chlapců od 9 do 12 let života. Její výskyt je spojován 

s HLA-B27 genem a pozitivní spondylartropatií v rodinné anamnéze. (11) (22) (26) 

 Artritida postihuje především klouby dolních končetin, kdy vážnou komplikací 

je postižení kyčelního kloubu mnohdy vyžadující kloubní náhradu.  Artritida je spojena 

se zánětem Achillovy šlachy a plantární fascie. Mimokloubně se projevuje akutní přední 
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uveitida. Časem se může u tohoto typu JIA projevit ulcerózní kolitida nebo Morbus 

Crohn. (22) (26) 

2.5.6 Psoriatická artritida 

Jedná se o artritidu u pacientů s psoriázou nebo jejím výskytem u rodičů či 

sourozenců. Psoriáza neboli lupénka je chronické onemocnění, které se projevuje 

kožními abnormalitami ve smyslu suché kůže a červených morfů nejčastěji na loktech, 

kolenou, hlavě, nehtech a v křížové oblasti. Psoriáza se u pacientů může projevit 

až za několik let, proto po ní pátráme v rodinné anamnéze. (1) (22) (26) (28) (35) 

 Psoriatická artritida může probíhat různými způsoby. Postižení kloubů je běžně 

symetrické, může postihovat velké i malé klouby nebo sakroiliakální skloubení. Často 

se objevují záněty šlach a prstů. Může se vyskytovat i uveitida. (22) (26) (35) 

2.5.7 Nediferencovaná artritida 

Skupina JIA, která nesplňuje znaky žádného z předchozích typů, nebo splňuje 

znaky více než jednoho výše uvedeného typu. (11) (22) 

2.6 Průběh a prognóza 

 Průběh a prognóza onemocnění se liší v závislosti na typu, viz výše. V současné 

době nemáme spolehlivé faktory, které by pomohly určit prognózu JIA již v jejích 

počátcích a tím i nejúčinnější léčebný postup, proto dochází pouze k jejímu odhadu. Dle 

studií 80 % artritid u dětí nepřechází aktivně do dospělosti a 80 % dětí s artritidou 

přechází do dospělého věku bez vzniklých deformit. (11) (26) 

 V dospělosti jsou signalizujícími faktory, které mohou vézt k závažnému 

kloubnímu postižení polyartritida, která začala v pozdním dětském věku a od začátku 

postihuje drobné klouby, výskyt revmatických uzlů, rychlí rozvoj erozí, neremitující 

aktivita zánětu, pozitivní revmatoidní faktor a postižení kyčelního kloubu. Nejhorší 

prognóza je u séropozitivního typu a systémového typu JIA. Prognózu JIA dokáže 

výrazně zlepšit biologická léčba, která dokáže dnes již i děti s těmito typy JIA začlenit 

do běžného života. (26) (35)  
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2.7 Diagnostika 

 Diagnostika JIA vyžaduje velmi pečlivý přístup, protože mezi její první příznaky 

mohou patřit běžné nespecifické symptomy jako horečka, vyrážka, únava, slabost, 

váhový úbytek či bolest. Tyto příznaky ale mohou být samostatně nebo v kombinaci 

zapříčiněny řadou bezvýznamných přechodných onemocnění. Revmatická onemocnění 

s sebou obvykle nesou další nápovědy, které by měly upozornit na možnou přítomnost 

artritidy. Stěžejními příznaky jsou často otok a bolest kloubů při pohybu. Zároveň jsou 

tu i další znaky jako změny příznaků v průběhu dne nebo progrese onemocnění i přes 

běžná jednoduchá léčebná opatření. (1) (32) 

 Diagnostika JIA je v prvních několika týdnech zaměřena především 

na vyloučení dlouhého seznamu potenciálně hrozících chorob. Symptomy JIA typicky 

přetrvávají po dobu nejméně 6 týdnů (většina běžných onemocnění během této doby 

ustupuje). Součástí diagnostiky by měla být anamnéza, celkové klinické vyšetření 

pacienta a vyšetření pohybového systému. Posuzujeme růst a celkový stav dítěte, jeho 

prospívání, psychický stav a jeho potíže.  (1) (22) (23) (26) 

 Důležitá je přítomnost zkušeného pediatrického revmatologa, který by měl 

rozpoznat dítě s artritidou téměř okamžitě. Nevčasné odhalení a zpožděná léčba mohou 

velmi nepříznivě ovlivnit průběh a dopad nemoci. Zároveň je důležité dbát na rizika, 

která mohou pramenit z uspěchané diagnostiky JIA a způsobit tak přehlédnutí vážných, 

i když vzácných poruch, kterými mohou být septická artritida nebo malignita. (1) 

2.7.1 Anamnéza 

 V diagnostice revmatických onemocnění je velmi důležitá anamnéza. Odebrání 

anamnézy nám společně s provedením fyzikálních vyšetření umožňuje u většiny 

pacientů určit pravděpodobnou diagnózu. V průběhu anamnestického rozhovoru 

bychom měli získat základní informace o pacientovi a jeho onemocnění, navázat s ním 

vztah a poučit pacienta o onemocnění a možnostech léčby. (26) 

 Anamnestický rozhovor započínáme otevřenými otázkami, ptáme se, co k nám 

pacienta přivádí a necháváme ho mluvit o svém onemocnění a jeho průběhu. Následně 

klademe doplňující otázky s cílem upřesnění informací. (26) 

U revmatických onemocnění můžeme očekávat spoustu projevů 

a komplikovanou anamnézu. Zajímá nás přítomnost bolesti kloubů, měkkých tkání i 
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zad, ztuhlosti, otoku, zhoršené hybnosti či ztráty funkce.  Bolest měkkých tkání v místě 

problému je důležitým znakem vždy přítomným v počátcích onemocnění JIA. 

Především v dětském věku může přítomnost bolesti znamenat široké spektrum 

problémů, proto je potřeba provést velmi přesnou a detailní anamnézu, hlavně rodinnou. 

Snažíme se vyloučit možnost bakteriální infekce, nebo reakce na antibiotika. 

Doptáváme se na začátek bolesti (akutní/pozvolný); vyvolávací moment, úlevovou 

polohu nebo ulevující manévr. Noční bolest s ranním maximem je typická pro zánětlivá 

revmatická onemocnění. Dále je charakteristická ranní ztuhlost nebo zhoršení příznaků 

po delším odpočinku.  (1) (11) (23) (26) 

 Protože mohou mít revmatická onemocnění systémový charakter, budou nás 

zajímat celkové projevy jako horečka, únavnost, váhový úbytek nebo například 

postižení kůže a dalších orgánů. (22) (23) 

 V diagnostice JIA je pro nás důležitý věk první manifestace nemoci. JIA je 

nejčastěji diagnostikována v předškolním, nebo raném školním věku (viz Tabulka č. 4). 

Pokud má pacient již stanovenou diagnózu, zajímá nás, kdo a z jakého důvodu ji 

stanovil. Při diagnostice velmi malých dětí je pro nás rozhodující pozorování rodičů. 

Dále bychom se měli pečlivě soustředit na změny nálad a chování dítěte. (1) (26) (32) 

Tabulka č. 4 Nejčastější onemocnění u dětí ve věku 0-16 let, převzato z (26) 

Děti 0-16 let 

Trauma 

Postižení kyčlí 

Postvirová artritida 

Skolióza 

Juvenilní idiopatická artritida 

 V osobní anamnéze se zajímáme o muskuloskeletální projevy, které mohou 

souviset s chronickým revmatickým onemocněním. Ptáme se na prodělané nemoci, 

psychiatrická onemocnění, úrazy a operační zákroky. Dále se zajímáme o prodělaná 

očkování a infekce, popřípadě kontakt s nimi. JIA se stanovuje až po vyloučení všech 

jiných možných příčin tzv. per exclusionem, proto je důležité vyloučit i stavy pro 

průjmových onemocněních, borelióze, nebo jiných infekcích. (22) (26) 

 U žen se doptáváme na gynekologickou anamnézu. (1) 
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 Protože revmatické onemocnění může spustit i vliv léčiv, zajímá nás 

farmakologická anamnéza. Ptáme se proto i na léky užívané v minulosti, doplňky stravy 

či alternativní medikamenty. Jestliže došlo k přerušení určitého typu léčby, ptáme se 

proč. (22) (26) 

 U dospělých pacientů nás zajímá nás pracovní anamnéza. Dále se zajímáme 

o sociální anamnézu, vliv poškození pohybového aparátu na sociální život a zařazení do 

společnosti. (22) (26) 

 Rodinná anamnéza je pro nás důležitá kvůli genetickým predispozicím 

k revmatickým onemocněním. Pouze genetická predispozice jasně nevypovídá 

o spuštění toho daného onemocnění, na které působí i další faktory. Proto se doptáváme 

na přítomnost revmatických onemocnění včetně psoriázy, spondyloartritid, uveitidy, 

výskyt genu HLA-B27, systémových onemocnění pojiva, osteoporózy, autoimunitních 

onemocnění obecně, kardiovaskulárních onemocnění, popřípadě další vzácnějších 

dědičných onemocnění. (22) (26) 

2.7.2 Fyzikální vyšetření 

 Fyzikální vyšetření nás vede k potvrzení či změně diferenciální diagnostiky, 

kterou jsme na základě anamnézy stanovili, nebo ke zhodnocení průběhu nemoci. 

Fyzikální vyšetření by mělo zahrnovat celkové interní vyšetření, orientační 

neurologické vyšetření a vyšetření pohybového aparátu. (22) (26) 

 Vyšetření pacienta dětského věku nesmíme srovnávat s vyšetřením dospělého. Je 

třeba si během hodnocení stavu dětského pacienta uvědomit, jak které znaky 

korespondují s vývojovým obdobím dítěte a pečlivě uvážit, co je a co není v daném 

věku patologie. (32) 

 Fyzikální vyšetření začínáme pohledem už při příchodu pacienta do ordinace. 

Sledujeme celkové držení těla, stranovou symetrii, změny stereotypu chůze, přítomnost 

otoků, zarudnutí, deformace kloubů, svalové atrofie a změny kůže. Především u malých 

dětí pro nás může být důležitým znakem kulhání, které může značit kloubní patologii. 

(22 (23) (32) 

 Následně pohmatem hodnotíme bolestivost a otoky, lokální změny teploty 

povrchu těla. Pomocí balotementu můžeme vyšetřit přítomnost výpotku uvnitř kloubu. 

Zaznamenaný celkový počet palpačně bolestivých a oteklých kloubů je pro nás důležitý 
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ke zhodnocení aktivity revmatického onemocnění a můžeme ho graficky zapsat pomocí 

homunkula (viz Obrázek č. 3).  (22) (23) 

 

Obrázek č. 3 Homunkulus pro záznam počtu bolestivých a oteklých kloubů, převzato z (22) 

Poslechem zaznamenáváme doprovodné zvuky v kloubech jako drásoty a 

krepitace, které vznikají při postižení synovie u artritid. (22) 

Hodnotíme rozsah pohybu v kloubu pomocí goniometru, a to jak při aktivním, 

tak i pasivním pohybu, přítomnost kontraktur, svalovou sílu a její symetričnost, stabilitu 

kloubů. Zároveň je důležité palpační vyšetření bolestivosti páteře a vyšetření distancí na 

páteři. Součástí je i vyšetření úžinových syndromů pomocí neurologického vyšetření. 

(22) (23) (26) 

Hlavním příznakem je nejčastěji postižení jednoho nebo více periferních kloubů 

(především kolenního). Méně častěji pak izolované postižení drobných kloubů (prst), 

kloubů páteře nebo kořenových kloubů, kterého si rodiče také méně často všimnou. 

Příznaky se mohou projevit kulháním, problémy s psaním nebo zvládnutím běžných 

denních činností. Dalším dobře odhalitelným příznakem je ztráta svalové síly a to 

především m. vastus medialis a mm. gastrocnemii či nestejná délka končetin způsobená 

urychlením růstu kostí v okolí postižených kloubů. Pečlivě sledujeme chůzi a 

hodnotíme při ní funkci dolních končetin. (1) 
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Otok hlezenního kloubů můžeme odhalit díky jeho snížené kontuře a 

nenápadností šlach na nártu při dorzální flexi (tento příznak může být přítomen i u 

kojenců a obézních dětí). (1) 

Artritidu zápěstí nejlépe odhalíme, pokud požádáme dítě, aby spojilo ruce jako 

při modlitbě. Snížený rozsah pohybu, zejména pokud je asymetrický, může značit 

artritidu. (1) 

Otok loketního kloubu testujeme palpací po stranách olecranonu a viditelným 

zánikem jamky na dorzální straně lokte, která je běžně přítomná při jeho plné extenzi. 

Často vede k flekčním deformitám. (1) 

Drobné klouby ruky a nohy bychom měli pečlivě otestovat jeden po druhém. 

Zajímáme se o citlivost na dotek, omezený pohyb, otok, zbarvení kůže dofialova či 

snížení svalové síly při stisku. (1) 

Postižení krční páteře se může projevit nemožností otočit hlavu do strany a 

dotknout se bradou ramene. Synovitida TMK se manifestuje neschopností úplného a 

symetrického otevření úst. Změny na páteři testujeme pomocí měření distancí na páteři. 

Vyšetřujeme citlivost SI skloubení. (1) 

Entezopatii odhalíme nejčastěji palpací v místě úponu šlachy ke kosti (typicky 

v oblasti úponu Achillovi šlachy ke calcaneu). (1) 

I další přítomné příznaky nám pomáhají určit diagnózu. Například systémová 

JIA má zřídka přítomné kloubní příznaky, ale projevuje se především růžovou 

vyrážkou, horečkou, lymfadenopatií, hepatospenomegalií a myalgií. Oproti tomu při 

oligoartritidě se dítě zdá být, až na nález artritidy (nejčastěji v koleni), zcela zdravé. 

Asymptomatická chronická přední uveitida může předcházet nástupu artritidy. (1) 

Vyšetření můžeme doplnit speciálními testy, kterými mohou být specifické 

odporové zkoušky, vyšetření úchopů, ADL apod. (22) 

2.7.3 Laboratorní vyšetření 

 K diagnostice JIA se využívají hematologická a imunologická vyšetření. JIA je 

provázena krevními změnami ve smyslu anémie, nízké sériové hladiny železa a nízké 

celkové vazební kapacity železa. Mezi imunologické abnormality patří přítomnost RF, 

anticirulinových protilátek, antinukleárních protilátek (ANP) a HLA-B27. Sedimentace 
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erytrocytů je ukazatelem začátku nebo znovuvypuknutí nemoci. Zánětlivá reakce je 

monitorována pomocí C-reaktivního proteinu. (11) (26) 

2.7.4 Zobrazovací metody 

 Rentgenové vyšetření je v současné době základní zobrazovací metodou u 

revmatických onemocnění. Jeho cílem je monitorovat rozsah poškození struktur 

pohybového aparátu. V raném stádiu revmatického onemocnění je ale málo senzitivní. 

Mezi časné nálezy, které ukáže RTG snímek patří zánětlivé změny v kloubech, 

periartikulární prosáknutí, osteoporóza, abnormality růstu, zvýšená intraartikulární 

tekutina nebo synoviální hyperplazie. Pozdější RTG změny zahrnují ztráta sféricity, 

marginální eroze nebo subluxace. (11) (26) 

 Další nedílnou součástí zobrazovacího vyšetření je dnes už i ultrazvuk. 

Ultrazvuk se využívá k detekci intraartikulární tekutiny. Jeho výhodou je, že dokáže 

odhalit brzkou synovialitidu, tenosynovialitidu, eroze, léze chrupavky a svalů a určit 

aktivitu zánětlivého procesu metodou barevného mapování. (11) (26) 

 Mezi další možné zobrazovací techniky patří CT vyšetření, které umožňuje 

zobrazit abnormality kostí nebo měkkých tkání. Velmi významné pro hodnocení 

časných změn je pro svou citlivost využití magnetické rezonance nebo scintigrafie. (11) 

(26) 

2.7.5 Diferenciální diagnostika 

 Důležitým faktorem diferenciální diagnostiky JIA a jejích typů je věk pacienta, 

pohlaví, počet postižených kloubů a jejich lokalizace. V dětském věku se můžeme 

setkat s formami JIA, reaktivní artritidy nebo systémovými onemocněními. Dalšími 

faktory diferenciální diagnostiky mohou být systémové projevy, kožní postižení nebo 

postižení orgánů, která mohou souviset s revmatickými onemocněními. (23) 

 V diferenciální diagnostice JIA je důležité velmi pečlivě vyloučit všechny 

možné ostatní diagnózy, kterými mohou být infekce, poúrazový stav, malignita či jiné 

systémové, nebo autoinflamatorní onemocnění. Při diagnostice JIA v raném dětském 

věku, především v období, kdy dítě ještě nemluví, musíme uvážit, že se nám takové dítě 

může zdát zdánlivě bez bolesti. Musíme být pozorní k pozorování rodičů, chův či 

změnám v chování dítěte. I otok kloubů nemusí být na první pohled odhalitelný, zvláště 

pokud klouby natékají oboustranně symetricky. (32) 
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 JIA může být přítomna, i když se laboratorní vyšetření testující zánětlivé 

parametry a autoprotilátky ukážou jako negativní, což je typické u oligoartritidy. (22) 

2.8 Terapie 

 Předpokladem úspěšné terapie je včasná diagnostika nemoci, včasné nasazení 

léčby, která je intenzivní, dlouhodobá a komplexní. Terapie JIA by měla zahrnovat 

kromě farmakologické, rehabilitační, ortopedicko-chirurgické a zdravotnicko-sociální 

části i spolupráci rodiny, školy, případně další veřejných institucí. Terapeutický tým by 

měl být složen z dětského revmatologa, oftalmologa, rehabilitačního lékaře, 

fyzioterapeuta, ortopeda, sociálního pracovníka, ergoterapeuta, psychoterapeuta 

a dalších. Cílem terapie je neaktivita onemocnění bez potřeby léčby tzv. plná remise 

a následně její udržení. V terapii se snažíme o zmírnění projevů onemocnění, ovlivnění 

bolesti, zachování rozsahu pohybu a síly svalů a zajištění optimálního růstu a vývoje 

dítěte. (11) (17) (22) (26) 

2.8.1 Farmakologická léčba 

 K farmakologické léčbě se využívají nesteroidní antirevmatika, glukokortikoidy, 

DMARDs a biologická léčba. (26) 

2.8.1.1 Nesteroidní antirevmatika (NSA) 

 Nesteroidní antirevmatika jsou léky s analgetickým, protizánětlivým 

a antipyretickým účinkem, jejichž podstatou účinku je inaktivace enzymu 

cyklooxygenázy 2, který je odpovědný za produkci prostaglanidů nepřímo působících 

zánět a bolest. V léčbě JIA se využívají především na začátku léčby a v době relapsů. 

Nejčastěji využívaným nesteroidním antirevmatikem je ibuprofen. Dále se v terapii JIA 

používá například diklofenak, kyselina tiaprofenová, naproxen, nebo nimesulid. NSA 

mohou působit gastrointestinální, kožní a další komplikace. (5) (7) (11) (12) (21) (25) 

(26) 

2.8.1.2 Glukokortikoidy (GK) 

 Glukokortikoidy se využívají systémově nebo lokálně. Systémově podávané 

glukokortikoidy působí rychle, ale protože mají mnoho nežádoucích účinků, jsou 

využívány pouze v akutních stavech, nebo po dobu trvání nemoci, než začnou účinkovat 

DMARDs. Systémově můžeme využít například nízké dávky prendisonu nebo 

methylprendisolonu a to s cílem ovlivnění aktivity onemocnění po dobu, než nastoupí 
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účinek léků modifikujících chorobu. U závažnějších systémových projevů a velmi 

aktivní polyartritidy podáváme vyšší dávky. Ke snížení dávky musí docházet postupně, 

aby nedošlo k návratu příznaků. (12) (25) (26) 

 Lokálně intraartikulárně se glukokortikoidy využívají k léčbě oligoartritidy 

a polyartritidy, kde mohou dočasně obnovit funkci některých funkčně důležitých 

kloubů. Lokálně dále využíváme glukokortikoidů ve formě kapek k léčbě uveitidy. (25) 

(26) 

2.8.1.3 DMARDs (chorobu modifikující antirevmatické léky) 

 DMARDs aplikujeme u všech pacientů s aktivní synovitidou. Jsou založeny 

na redukci produkce cytokininů a tím snížení zánětlivých projevů. (11) (25) (26) 

 Nejčastěji se podává metotrexát, který je vhodný pro všechny typy JIA, 

u kterých efektivně nepůsobilo intraartikulární podání glukokortikoidů. Předčasně 

ukončená terapie může vést ke zhoršení nemoci, proto by po navození remise měla 

léčba metotrexátem pokračovat ještě několik měsíců. V celém průběhu léčby 

metotrexátem je třeba doplňovat kyselinu listovou, a to jedenkrát týdně 24 hodin 

od podání metotrexátu. Komplikacemi léčby metotrexátem může být nauzea, zvracení, 

bolest břicha, opakované infekce nebo vzestup jaterních enzymů. (5) (7) (12) (25) (26) 

 Déle se v léčbě pomocí DMARDs využívá sulfasalazin, který je možno podat 

u dětí starších 6 let. Účinek nastupuje po 4 až 8 týdnech. Nedoporučuje se u systémové 

JIA a je velmi vhodný pro JIA s entezopatií. U méně aktivních JIA lze použít 

antimalarika, jejichž účinek však nastupuje nejdříve po 2-3 měsících. Nově se používá 

leflunomid, který má podobný účinek jako metotrexát. Oproti tomu se pro nežádoucí 

účinky již více méně nepoužívají soli zlata a D-penicilamin. (7) (25) (26) 

2.8.1.4 Biologická léčba 

 Využití biologické léčby je významným pokrokem v léčbě JIA.  Biologická 

léčba JIA využívá především léků blokujících protizánětlivý cytokin TNFα. TNFα je 

mediátor, který se uplatňuje na progresi synovitidy degradací kloubní matrix. Vyšší 

hladinu TNFα nalezneme v séru, synoviální tekutině a synoviální tkání dětí s JIA. 

V biologické léčbě je TNFα blokován použitím monoklonárních látek proti TNFα 

(adalimumabu, infliximabu a golimumabu), nebo solubilním receptorem pro TNFα 
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(etanerceptem).  Léky blokující zánětlivý faktor se využívají při nedostatečném efektu 

nebo intoleranci metotrexátu. (12) (21) (25 (26) 

 Jako druhá volba je využíván abatacept, což je imunosupresivní látka bránící 

aktivaci T lymfocytů. Indikuje se k léčbě polyartikulární JIA, kde nedošlo 

k dostatečnému efektu TNFα. (21) (25) (26) 

2.8.2 Chirurgická léčba 

 S rozvojem biologické léčby se snižuje potřeba revmatochirurgických zákroků. 

Výjimečně je prováděna artroskopická synovektomie nebo tenosynovektomie. 

U dospělých pacientů se provádějí rekonstrukční zákroky s cílem nápravy vzniklých 

poškození pohybového aparátu a obnovy funkce kloubů. (22) (26) 

2.8.3 Režimová opatření 

 V rámci režimových opatření postižený kloub neznehybňujeme, dítě se snažíme 

nepřetěžovat a usměrňovat jeho pohyb s ohledem na funkční cíl. Začleňujeme vhodný 

pohyb, kterým může být například plavání nebo jízda na kole. (16) (22) (32) 

 Při odpočinku by měly klouby zaujímat fyziologickou polohu, aby došlo 

k zabránění vzniku kontraktur. Účinné mohou být ortotické pomůcky. Jako prevenci 

vzniku flekčních kontraktur využíváme noční dlahování. (19) (20) (32) 

2.8.4 Fyzioterapeutická péče 

 Bolest a otok jsou hlavními primárními příznaky pacientů s JIA a často vedou 

pacienta k nutnosti změnit svůj způsob pohybu nebo svou posturu, což postupně 

zapříčiní vznik různých svalových dysbalancí a omezení pohybového rozsahu. 

Pohybová terapie je účinným prostředkem k řešení jak primárních (bolest, otok), 

tak sekundárních (snížený rozsah pohybu, kardiovaskulární komplikace, snížená 

svalová síla) problémů způsobeních JIA. Tyto muskuloskeletální změny vedou 

k fyzické inaktivitě pacientů a působí dekondici a nárůst hmotnosti, které přispívají ke 

zhoršení příznaků JIA. Fyzioterapie je účinným prostředkem k přerušení cyklu 

dekondice a dalšího zhoršování příznaků JIA, proto je fyzioterapeutická péče nezbytnou 

součástí komplexního přístupu v léčbě JIA. Fyzioterapeut je často klíčovým 

motivátorem pacienta v provozování pohybové aktivity. Fyzioterapeut pracující 

s pacientem postiženým JIA by měl být vzdělaný v pediatrii a mít s tímto onemocněním 



20 
 

zkušenosti.  Rolí fyzioterapeuta je zhodnotit hlavní problém pacienta na základě 

fyzioterapeutického vyšetření a následně učinit kroky k nápravě. (2) (3) (11) (26) (32) 

Účelem fyzioterapeutické péče u pacientů s JIA je obnovení správné funkce 

postižených kloubů, popřípadě zabránění vzniku dalších možných komplikací. Cílem 

terapie je snížit bolest, otok a ztuhlost, zlepšit kloubní rozsah a svalovou sílu, 

maximalizovat kloubní funkčnost v co nejvyšším možné míře, zlepšit propriocepci, 

stabilitu, ADL. (11) (26) (32) 

 Při přidružených inertních poruchách je třeba před zahájením terapií provést 

zátěžové vyšetření. Při diagnostikované osteoporóze se chceme vyvarovat tvrdým 

dopadům a doskokům. (16) (19) (26) 

 Fyzioterapeutické cvičení by mělo probíhat nejlépe dvakrát denně a pohyb by 

neměl být prováděn do extrémně bolestivých poloh. Klouby by po správně indikované 

a provedené terapii neměly být bolestivé déle než několik minut. (19)) 

 Na začátek terapie je žádoucí zařadit techniky měkkých tkání za účelem snížení 

bolesti a otoku a normalizace svalového tonu. Vhodnými fyzioterapeutickými 

metodami, které můžeme v terapii dětí s JIA použít jsou relaxační metody 

(např. manuální terapie dle Lewita, relaxační techniky PNF) za účelem uvolnění 

měkkých tkání v okolí postižených kloubů, protahovací metody (např. PIR 

s protažením, prolongovaný strečink) k protažení zkrácených svalů a tím zvětšení 

kloubního rozsahu, metody stabilizační (např. DNS, bazální posturální programy 

dle J. Čápové, ACT), při kterých se pacient naučí držet centrované postavení kloubů 

a funkčně tyto klouby zapojit. Velmi přínosné jsou metody na neurofyziologickém 

podkladě (např. proprioceptivní neuromuskulární facilitace, spirální dynamika, BPP 

dle J. Čápové, Klappovo lezení), které učí pacienta stabilizovat a funkčně zapojit 

jednotlivé segmenty těla, metody zlepšující propriocepci (např. senzomotorická 

stimulace), která je z důvodu poškození kloubních struktur narušena, balanční metody, 

které umožňují pacientovi odolávat proměnným podmínkám vnějšího prostředí. Cílem 

fyzioterapeutické péče je zároveň posílení oslabených svalových skupin, které můžeme 

provádět jak analyticky, tak synteticky. Pokud není možná aktivní spolupráce dítěte, 

aplikujeme reflexní terapii (např. Vojtova metoda). Při kardiopulmonálních poruchách 

je vhodná respirační fyzioterapie. (6) (14) (16) (18) (26) (27) 
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 V akutní fázi onemocnění je doporučováno uvolnění a zklidnění zánětlivých 

tkání, polohování, respirační cvičení ke zlepšení pohyblivosti hrudníku, posílení 

dýchacích svalů a zlepšení ventilace, pasivní cvičení, izometrické cvičení a aktivní 

pohyby či pohyby s dopomocí. V rámci akutní fáze se doporučuje noční dlahování. (30) 

 V chronické fázi je vhodné provádět mobilizace kloubů s trakcí ke zlepšení joint 

play, PIR (převážně u tonických posturálních svalů), relaxaci trigger pointů, cvičení 

v odlehčení (ve vodě, v Redcord systému), aktivní cvičení proti odporu, stabilizační 

cvičení z nižších poloh do vyšších. Dále bychom se měli zaměřit na korekci stoje 

a chůze a nácvik jejich modifikací. (30) (33) 

Fyzioterapie u dětí pozitivně působí na zvýšení svalové síly, flexibility, bojuje 

proti ztuhlosti kloubů a bolesti. Zlepšuje kvalitu života. Tělesná cvičení ve vodě působí 

velmi příznivě na zlepšení funkčních faktorů podobně jako cvičení na souši. Zároveň 

nezatěžuje klouby. Nejsou žádné zprávy o nežádoucích důsledcích fyzické aktivity 

u dětí s JIA, proto by mělo být tělesné cvičení u těchto dětí podporováno. (9) 

Dítě je k terapii třeba silně motivovat a usměrňovat jeho pohyb s ohledem 

na funkčnost. Pohybovou aktivitu je třeba dávkovat velmi obezřetně s ohledem na věk 

pacienta a stádium jeho nemoci. U dětí je vhodné spojit pohybovou terapii s hrou. 

Fyzická aktivita dítěte nemusí být omezena pouze na fyzioterapii. Dětem by měla být 

zajištěna co největší volnost, aby mohly sami rozhodnout o úrovni fyzické aktivity 

a aby si mohly sami vybrat sport, který chtějí provozovat. Dítě si samo volí míru své 

aktivity a úkolem fyzioterapeuta a ergoterapeuta je usměrňovat jeho pohyb tak, aby byl 

ergonomický s cílem zachovat správně držení těla Vhodné jsou sporty, které nezatěžují 

klouby jako plavání a jízda na kole. (5) (16) (30) (32) 

Fyzioterapie je zároveň i důležitým prvkem v psychosociální terapii, protože 

pomáhá dítěti znovu získat ztracenou sílu, poradit si s omezením a zmenšit tak rozdíly 

mezi ním a jeho zdravými vrstevníky. Součástí fyzioterapie by mělo být začlenění 

rodičů a jejich informovanost. (2) (3) (32)  
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2.8.5 Fyzikální terapie 

Při aplikaci fyzikální terapie v léčbě revmatických onemocnění využíváme 

především její analgetický, antiedematózní a protizánětlivý účinek. V aplikaci fyzikální 

terapie musíme pečlivě dbát všech kontraindikací. Aplikace by měla probíhat pouze 

na základě indikace odborného lékaře. Můžeme použít nízkofrekvenční, 

středofrekvenční a vysokofrekvenční elektroléčbu, softlaser, vysokovýkonný laser 

12000mW, infračervené světlo, polarizované světlo, termoterapii pozitivní (termopack, 

parafín, horká role) i negativní (kryoterapie), hydroterapii či mechanoterapii. Druhů 

fyzikální léčby je obrovské množství, a proto jsou níže uvedeny pouze některé příklady. 

(4) (7) (11) (26) (29) 

2.8.5.1 Termoterapie a hydroterapie 

V akutních fázích artritidy je vhodná aplikace lokální kryoterapie, která způsobí 

bezprostřední analgezii a sníží otok a tlumí zánět. Mezi lokální kryoterapii řadíme 

například aplikaci ledových zábalů, lokální ledové norné koupele nebo aplikaci 

chladného vzduchu ofukem. (4) (22) (30) (32) (26) (29) 

U déle trvajících revmatických obtíží je vhodné aplikovat Priessnitzův obklad 

nebo Tripesův obklad s bylinným nálevem z kostivalu, přesličky a kopřivy k odstranění 

bolestivosti kloubů. S cílem úlevy od ztuhlosti klubů můžeme aplikovat parafín. (33) 

(29) 

Z hydroterapie je vhodné použití celotělových koupelí či přísadových koupelí. 

U chronických forem aplikujeme vyšší teploty, u akutních nižší. U chronických 

revmatických onemocnění se doporučuje sirná koupel, a to buď v lázních se sirnými 

prameny, nebo jako koupel přísadová (100 g Sulfanu na jednu vanu, 36 až 40 °C, 

15 až 20 minut, následuje suchý zábal a sprchování až po zábalu). (4) 

2.8.5.2 Fototerapie 

Z fototerapie se používá například laser. Laser aplikujeme pro antiedematózní 

účinek s doporučenou energetickou dávkou v rozmezí 0,4 až 1,5 J/cm, 

při intraartikulárních bolestech v rozmezí 0,4 až 0,65 J/cm, při bolestivých 

degenerativních kloubních onemocněních v rozmezí 0,4 až 1 J/cm a při zánětech 

měkkých tkání v rozmezí 0,4 až 1,75 J/cm. Levnější, avšak účinnou variantou 

je bioptronová lampa, která využívá oproti laseru polychromatické světlo. Aplikace 
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biolampy je vhodná ke zmírnění bolesti při chronických poruchách pohybového aparátu 

a v terapii otoků. (4) (29) 

2.8.5.3 Elektroterapie 

Elektroterapii volíme u revmatických onemocnění s protizánětlivým 

a analgetickým účinkem. (4) (11) (29) 

V rámci nízkofrekvenční terapie můžeme využít analgetický účinek 

Träbertových proudů, diadynamických proudů, TENS nebo magnetoterapii. Při aplikaci 

Träbertových proudů používáme CC elektrody s umístěním v oblasti páteře 

dle lokalizace bolesti (hlava a šíje/horní končetiny/hrudní a bederní oblast/dolní 

končetiny). Intenzitu volíme podprahově senzitivní s délkou aplikace obvykle 15 minut. 

Träbertovy proudy obvykle aplikujeme denně v počtu tří až šesti procedur. 

Diadynamické proudy aplikujeme s analgetickým nebo antiedematózním účinkem. Při 

analgetickém účinku aplikujeme LP DD proudy s intenzitou prahově až nadprahově 

senzitivní. K redukci otoků využíváme CP DD proudy s prahově motorickou intenzitou. 

Transkutánní elektrostimulace (TENS) se využívá s analgetickým účinkem například 

kontinuální obvykle v délce 30 až 60 minut, s frekvencí kolem 140 Hz a intenzitou 

nadprahově senzitivní (4) (7) (29) (32) 

Středofrekvenční terapie funguje na obdobném působení jako nízkofrekvenční 

terapie, ale s větší hloubkou účinku. (4) (9) 

Vysokofrekvenční terapie je v současné době stále kontraindikována u akutních 

stavů a zhoršení revmatických onemocnění. (29) 

2.8.6 Ergoterapeutická péče 

Rolí ergoterapeuta v komplexní terapii dítěte s JIA je posoudit jeho schopnost 

zvládnout denní činnosti a najít alternativní způsoby, jak tyto činnosti splnit, naučit dítě 

pracovat s pomůckami, zajistit jeho samostatnost, jak jen bude možné, pracovat 

na jemné motorice rukou, dodat dítěti sebevědomí, naučit ho stanovit si reálné cíle 

a začlenit ho mezi vrstevníky. (34) 

V rámci ergoterapie je důležitou částí práce s horními končetinami, a především 

jemnou motorikou rukou, která má dítěti pomoct udržet jejich funkci. (20) 
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2.8.7 Lázeňská péče 

Dle platného indikačního seznamu mají děti s JIA nárok na lázeňskou léčbu. 

Lázeňská léčba by měla navazovat na nemocniční a ambulantní péči. Specializovány 

na JIA jsou především Lázně Poděbrady a Teplice nad Bečvou. Terapie se skládá 

z fyzikální a pohybové terapie. Lázně poskytují léčebné prostředky, které jsou 

v nemocničních zařízeních těžko uskutečnitelné a zároveň nabízí i možnost společného 

pobytu velmi malých dětí s rodiči (11) (26) 

2.8.8 Psychoterapeutická a sociální péče  

JIA dokáže velmi ovlivnit psychosociální život jak pacienta, tak jeho rodiny. 

Správný multidisciplinární přístup by měl dítěti zajistit možnost začlenění do běžné 

školní docházky, ačkoli může být potřeba speciálních opatření jako možnost rozcvičit 

se během výuky, delší čas na psaní, kvůli ztuhlosti kloubů. Vyřazení výuky z důvodu 

komplikací by nemělo být nikdy dlouhodobé. Důležitým psychosociálním prvkem 

je i fyzioterapie a ergoterapie, která pomáhá dítě začlenit do běžných denních aktivit, 

dodává dítěti sebevědomí, motivuje ho a pracuje na zmenšení rozdílů mezi dítětem 

s JIA a jeho vrstevníky. Terapie dítěte s JIA často vyžaduje i zapojení speciálního 

pedagoga a individuální učební plán. (3) (19) (20) 

V rámci multidisciplinárního přístupu k terapii je uplatňována kognitivní 

behaviorální terapie (CBT). CTB učí pacienta zacházet s bolestí, poznat jednotlivé 

bolestivé signály, jejich důsledek a způsoby jejich ovlivnění ať už medikamenty 

nebo pomocí rehabilitace. Typické CTB používané v dětském věku je rozděleno do tří 

fází. První a druhá fáze učí dítě poznat co to bolest je, co vyjadřuje, jak na ni prakticky 

reagovat. Konečná fáze se již věnuje vlastnímu léčebnému ovlivnění bolesti. (11) 
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3 Praktická část 

3.1 Metodika práce 

Následující část této bakalářské práce byla zpracována v rámci souvislé odborné 

praxe v Revmatologickém ústavu v Praze. Praxe se uskutečnila v termínu od 7. 1. 2019 

do 1. 2. 2019 pod vedením vedoucí fyzioterapeutky Evy Taušové.  

 Cílem této části bakalářské práce byl zdokumentovat průběh a následně i efekt 

fyzioterapeutické péče u pacientky s juvenilní idiopatickou artritidou. Pacientka byla 

podrobně seznámena s průběhem vyšetření i terapie, nahlížením do dokumentace 

a následnou prezentací získaných informací při obhajobě této bakalářské práce. 

Pacientka svůj souhlas stvrdila podpisem informovaného souhlasu, který je k této práci 

přiložen (Příloha č. 2). Zpracování této bakalářské práce bylo schváleno Etickou komisí 

UK, jejíž souhlas je taktéž přiložen (Příloha č. 1). 

 Pacientka L. H. byla v RÚ hospitalizována od 16. 1. 2019 do 31. 1. 2019 

z důvodu celkového zhoršení stavu a nálezu na krční páteři v oblasti C3/C4. Během této 

doby se mnou pacientka spolupracovala v rámci fyzioterapeutické péče, absolvovala 

vstupní kineziologický rozbor, sedm fyzioterapeutických jednotek a kontrolní 

kineziologický rozbor. Terapeutické jednotky probíhaly v tělocvičně s využitím 

terapeutického lehátka a každá trvala hodinu. Pacientka zároveň každý den absolvovala 

jednu půlhodinovou ergoterapeutickou jednotku, proto jsem se v průběhu 

fyzioterapeutických jednotek nezabývala nácvikem jemné motoriky, na který měla 

pacientka dostatek času i prostoru jednotkách ergoterapeutických. Během zbytku dne 

a o víkendech si pacientka cvičila sama dle instrukcí. 

 Jako součást vyšetření byly použity následující vyšetřovací metody: vyšetření 

stoje, vyšetření chůze, vyšetření palpací, vyšetření dechu, vyšetření pohybových 

stereotypů dle Jandy, vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Australské školy, 

vyšetření kloubní vůle dle Lewita, antropometrické vyšetření, vyšetření pohyblivosti 

páteře pomocí měření distancí na páteři, goniometrické vyšetření, vyšetření zkrácených 

svalů dle Jandy, vyšetření hypermobility dle Jandy i dle Sachseho, vyšetření svalové 

síly dle Jandy, orientační vyšetření ADL, vyšetření úchopů a neurologické vyšetření.  

 V terapii byly následně používány tyto techniky: techniky měkkých tkání, 

techniky uvolňování měkkých tkání pomocí molitanového míčku, manuální techniky 
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dle Lewita (postizometrická relaxace, trakční techniky, mobilizační techniky), 

posilovací techniky dle PNF, pasivní i aktivní pohyby, analytické posilování, 

senzomotorická stimulace, nácvik zapojení HSSP, nácvik dechové vlny, korigovaný 

sed, korigovaný stoj, korekce chůze.  

 K terapii byly využívány následující pomůcky: terapeutické lehátko, molitanový 

míček na míčkování, overball, gymball, žebřiny, polštářek, pěnový válec pod nohy, 

dřevěná tyč, theraband.  
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3.2 Anamnéza  

Vyšetřovaná osoba: L. H. Ročník: 1974 

Diagnóza: M0800 Juvenilní revmatická artritida 

Osobní anamnéza: 

  Dřívější onemocnění:  

  V dětství Opakovaně ledvinové kameny 

  8/2006 Chronická aktivní hepatitis C 

  4/2009 Lymfadenopatie axilární bilaterálně 

  11/2012 Hemorhagická gastropatie antra 

  9/2013 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy 

   > zhojeno 3/2014 

  3x pásový opar (s projevy na břiše a zádech) 

  Úrazy:   

  1/2017 Fraktura P humeru – řešeno osteosyntézou  

  3/2017 Opětovná fraktura P humeru – reoperace  

Operace:   

  1990, 1991 TEP obou kyčelních kloubů  

  1995 TEP P kolenního kloubu 

  2005, 2011 Gyn. laparoskopie 

  9/2006 Operace cysty na ovariu 

  2/2009 Zadní stabilizace C0-C3 s fúzí 

  18. 1. 2010 Transoriální radikální exstirpace dentu 

  17. 5. a 26. 10. 2010 Operace měkkého patra s tracheostomií 

   2011 Extrakce většiny chrupu 

  2012 APPE  
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  3/2012 Operace pánevní endometriózy s resekcí rektosigmoidea   

  s anastomózou end to end HY + AE bilat. 

 11/2014 – TEP L kolenního kloubu 

Nynější onemocnění:  

 Pacienta s diagnostikovanou juvenilní idiopatickou artritidou je v současné době 

je hospitalizována v RÚ pro celkové zhoršení stavu a kvůli nálezu na krční páteři – 

zúžení kanálu ve výši C3/C4. 

 Kolapsové stavy nejasné etiologie 

 Inkompletní blok P Tawarova raménka nejasného stáří 

 Generalizovaná osteoartróza 

 Osteoporóza 

 Susp. M. Crohn; zánětlivé změny v oblasti lineální flexury dle kolonoskopie  

 (7/2012) 

 Anxiosně depresivní stavy 

 Normochromní, normocytární anémie 

Rodinná anamnéza: Otec (73 let) – bypass, rakovina prostaty 

 Matka (70 let) – problémy s ledvinami  

Alergologická anamnéza: 

 Zinnat, Dalacin, Cipox, Citalec 

 Kovy – kobalt, nikl, neomycin 

 Grep, kiwi 

Farmakologická anamnéza: Prednizon 5 mg, Partramec, léky na žaludek, Ditiaden, 

Frontin 

Abusus: Nekouří, alkohol a káva příležitostně 

Pracovní anamnéza: Po celý život v invalidním důchodu + občasné brigády 

Sociální anamnéza: Žije s rodiči v 1. patře domu; 14 schodů  
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Gynekologická anamnéza: 

 9/2006 Operace cysty na ovariu 

 2005, 2011 Gyn. laparoskopie 

 3/2012 Operace pánevní endometriózy s resekcí rektosigmoidea s anastomózou 

 end to end HY + AE bilat. 

Předchozí rehabilitace:   

 Dětství – od 5. roku hospitalizace v nemocnici Krč – po jeden rok, následně 1x 

 ročně na 3 týdny 

 Od roku 2008 – pravidelně jednou ročně hospitalizace v RÚ na 14 dní  

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: Viz anamnéza 

Indikace k RHB: Juvenilní idiopatická artritida 

Diferenciální rozvaha:  

 Pacientka má diagnostikovanou juvenilní idiopatickou artritidu již od útlého 

dětského věku, můžeme u ní tedy očekávat postižení všech kloubů včetně kloubů 

páteře, které se může projevovat ve smyslu omezení joint play, omezení rozsahu 

pohybu v kloubu, změnou stereotypu stoje a chůze, změnou pohybových stereotypů 

a snížením stability. S tím mohou být spojeny nálezy na měkkých tkáních, svalové 

dysbalance ve smyslu zkrácení svalů, snížená svalová síla všech svalů, omezení 

v běžných denních činnostech, omezení celkového pohybového komfortu a omezení 

jemné motoriky. Pacientka bude pravdě podobně spíše hypomobilní než hybermobilní. 

Protože má pacientka provedenou stabilizaci C0-C3 a nový nález na krční páteři 

v oblasti C3/4 můžeme očekávat i neurologický deficit.  
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

17. 1. 2019 

3.3.1 Status praesens:  

3.3.1.1 Subjektivní: Pacientka se necítí dobře, špatně se vyspala. Uvádí, že jí nejvíce 

omezuje bolestivost a snížená pohyblivost ramenních kloubů.  

3.3.1.2 Objektivní: Pacientka je při vědomí, orientovaná časem, místem i osobou. 

Schopná samostatného pohybu s dopomocí dvou PB. Bez známek kognitivního 

deficitu.  

3.3.2 Vyšetření stoje: 

3.3.2.1 Statické vyšetření stoje 

Stoj byl vyšetřen pomocí aspekce bez použití olovnice. 

 Pacientka je schopná stabilního samostatného stoje bez pomůcek. Působí 

celkově otekle. 

 Při pohledu zepředu je viditelné, že pacientka stojí o zúžené stojné bázi, špičky 

směřují přímo rovně a je viditelná oploštělá příčná i podélná klenba oboustranně 

symetricky. Pacientka má varózní postavení hlezenních kloubů a valgózní postavení 

kolenních kloubů. Stehna jsou při stoji v těsném kontaktu, levá část pánve působí níže 

a rotovaná vlevo. Thorakolumbální trojúhelníky jsou zaniklé, vpravo je minimální 

náznak v oblasti zápěstí. Horní končetiny jsou před tělem ve vnitřní rotaci v ramenních 

kloubech a v semiflexi v loketních i zápěstních kloubech, prsty rukou jsou flektované. 

V oblasti břišní se zdá být kůže vpravo tažena dovnitř a umbilicus je též tažen vpravo. 

Celý hrudník je rotován vlevo. Pravý ramenní pletenec je výše než levý. Hlava je přímo 

v prodloužení páteře. 

  Při pohledu zezadu je rovněž patrná zúžená stojná báze, viditelné jsou otlaky pat 

po jejich celém obvodu. Obě hlezna jsou ve varózním postavení, působí otekle. 

Oboustranně není viditelná kontura Achillových šlach. Lýtka jsou oboustranně 

symetrická. Levá popliteální rýhy se zdá být níže a rotovaná vně. Stehna jsou i při 

pohledu zezadu v těsném kontaktu. Levá subgluteální rýha se nachází níže než pravá 

a je kratší. Celá oblast hýžďového svalstva působí hypotonicky. Thorakolumbální 

trojúhelníky jsou zaniklé, horní končetiny jsou v těsném kontaktu s tělem. Páteř 
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je skoliotizovaná do tvaru S v lumbální části zakřivená dextrokonvexně s odhadovaným 

vrcholem ve výši L3/L4, v thorakální části zakřivená dextrokonkávně s odhadovaným 

vrcholem ve výši Th6/Th7. Aspekčně se zdá být zvýšený tonus svalstva v bederní 

oblasti. Pravý ramenní pletenec působí i z tohoto pohledu výše. Hlava je v prodloužení 

páteře. 

Při pohledu z levého boku se zdá být váha rozložena rovnoměrně mezi patou 

a přednožím. Výrazná je hyperextenze levého kolenního kloubu. V oblasti zad 

je viditelná zvýšená lordóza bederní páteře s vrcholem přibližně v L4/L5 a napřímená 

hrudní kyfóza i krční lordóza. V předu prominuje břišní stěna. Levý ramenní pletenec 

se nachází v protrakci. Levá horní končetina je ve vnitřní rotaci v ramenním kloubu 

v semiflexi v loketním i zápěstním kloubu, prsty jsou flektované. Končetina je držena 

před tělem. Hlava je v prodloužení páteře. 

Při pohledu z pravého boku působí rozložení váhy na plosce taktéž vyrovnaně. 

Pravý kolenní kloub se také nachází v hyperextenzi. V oblasti páteře je zvýšená bederní 

lordóza (vrchol přibližně v L4/L5) a oploštělá hrudní kyfóza i krční lordóza. Břišní 

stěna prominuje. Pravý ramenní pletenec je protrahován. Pravá horní končetina 

v ramenním kloubu ve vnitřní rotaci a v semiflexi v loketním i zápěstním kloubu, prsty 

ruky jsou flektovány. Horní končetina je před tělem. Hlava je v prodloužení páteře. 

3.3.2.2 Dynamické vyšetření stoje 

Při flektování trupu je viditelný snížený rozvoj krční a hrudní páteře. Bederní 

páteř se při flexi nerozvíjí a výrazně v této oblasti prominují paravertebrální svaly. 

Při lateroflexi je viditelný menší rozsah pohybu vlevo než vpravo. V obou 

případech se páteř láme v Th/L přechodu. Celá páteř se téměř nerozvíjí, minimální 

je rozvoj hrudní páteře při úklonu vpravo, který pravděpodobně zvětšuje rozsah celé 

lateroflexe oproti levé straně.  

Pacientku nechávám extendovat trup bez záklonu krční páteře, protože ji působí 

obtíže. Páteř se do extenze nerozvíjí v hrudní ani bederní oblasti, pouze dochází 

k zalomení v Th/L přechodu.  
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3.3.2.3 Specifické testy vyšetřující stoj 

o Stoj na špičkách: nestabilní, vydrží cca 5 s 

o Stoj na patách: nestabilní, provede, ale nevydrží v něm 

o Stoj na jedné dolní končetině: neprovede 

o Stoj na dvou vahách: neproveden 

o Rombergův stoj I, II, III: bez patologického nálezu 

o Véleho test: 1. stupeň (norma)  

3.3.3 Palpace pánve 

Palpačně vyšetřeno zešikmení pánve. Levá crista iliaca, SIAS i SIPS jsou 

palpačně níže. Palpace obou spin bilaterálně velmi bolestivá. 

3.3.4 Vyšetření dechu 

 Dechová vlna začíná nádechem do břicha, následně je nádech veden 

do hrudníku, který se posouvá kraniálně a dochází k viditelnému zapojení horních 

fixátorů lopatek. 

3.3.5 Vyšetření chůze 

 Pacientka se běžně doma pohybuje bez pomůcek, k chůzi venku využívá dvou 

PB, protože bez nich není schopná překonat vyšší překážky jako schody, obrubník nebo 

nástup do tramvaje.  

3.3.5.1 Vyšetření chůze bez pomůcek 

 Při chůzi bez PB je zhoršená stabilita. Pacientka však chůzi zvládá bez viditelné 

únavy (alespoň během vyšetření; i sama udává, že ji chůze neunavuje). Při chůze 

je patrná úzká báze. Chybí odval chodidla. Kroky jsou pravidelné a stejně dlouhé.  

V kolenních kloubech je snížená pohyblivost, viditelná je pouze minimální flexe. 

Snížená pohyblivost je i v kyčelních kloubech. Chůze je celkově strnulá a pacienta má 

tím pádem problém s odlehčením jedné dolní končetiny, takže ho musí provádět 

náklonem celého těla nad opěrnou dolní končetinu. Pohyb pánve je při chůzi nevýrazný. 

Chůze je těžkopádná. Páteř je při chůzi napřímená. Chybí souhyb horních končetin, 

které zůstávají ve stejném postavení, jak bylo popsáno ve stoji. Hlava je v prodloužení 

páteře. 
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3.3.5.2 Vyšetření chůze s pomůckami 

 Chůze o dvou PB je stabilní. Zvládá chůzi ze schodů i do schodů. Pacientka 

se výrazně opírá do PB, čímž elevuje ramenní pletence a předklání se. Jde dvoudobou 

kontralaterální chůzí (LPH + PDK; PPH + LDK). Chůze je rovněž strnulá a těžkopádná. 

3.3.5.3 Specifické testy vyšetřující chůzi 

o Chůze po špičkách: svede, méně stabilní; pacientka udává, že ji při chůzi bolí 

levá noha 

o Chůze po patách: svede, se sníženou stabilitou 

o Chůze v podřepu: provede s obtíží 

o Chůze se vzpaženými HKK: pacientka nevzpaží horní končetiny 

o Chůze pozadu: svede, bez patologického nálezu 

3.3.6 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

3.3.6.1 Vyšetření stereotypu extenze v kyčelním kloubu 

Pacientka oboustranně aktivuje nejprve paravertebrální svaly, provede extenzi 

v bederní páteři a až následně extenduje končetinu, kdy první nastupuje aktivita 

ischiokrurálních svalů a následně až aktivita m. gluteus maximus. 

1. mm. paravertebrales na homolaterální straně 

2. mm. paravertebrales na kontralaterální straně 

3. mm. ischiocrurales 

4. m. gluteus maximus 

3.3.6.2 Vyšetření stereotypu abdukce v kyčelním kloubu 

Oboustranně flexorový mechanismus – při abdukci v kyčelním kloubu 

oboustranně převažuje aktivace m. tensor fascie latae za současného útlumu m. gluteus 

medius et minimus. 

3.3.6.3 Vyšetření stereotypu flexe trupu 

Pacientka provádí flexi trupu za předchozího švihu dolních končetin vysoko 

nad podložku. Není schopná flektovat trup za současného udržení dolních končetin 

volně na podložce při variaci s odporem v plantární flexi. 
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3.3.6.4 Vyšetření stereotypu flexe šíje 

Pohyb do flexe šíje je omezen zadní stabilizací C0 až C3 segmentů krční páteře. 

3.3.6.5 Vyšetření stereotypu kliku 

Pacientka není schopná provést ani výchozí polohu pro klik z důvodu omezené 

pohyblivosti ramenních kloubů. 

3.3.6.6 Vyšetření stereotypu abdukce v ramenním kloubu 

Abdukci v obou ramenních kloubech předchází výrazná elevace ramen. 

1. m. trapezius homolaterálně 

2. m. trapezius kontralaterálně 

3. m. supraspinatus 

4. m. deltoideus 

3.3.7 Vyšetření HSSP pomocí testů vycházejících z Australské školy 

3.3.7.1 Test vtahování břišní stěny „Abdominal drawing in test“ vleže na zádech 

Při pokusu o aktivaci HSSP dochází k rozšíření obvodu pasu a výrazné aktivaci 

m. obliquus externus, který přebírá funkci m. transverzus abdominis. Při provedení 

dochází k souhybu pánve a pacientka není schopná volně dýchat. 

3.3.7.2 Test vtahování břišní stěny „Abdominal drawing in test“ vleže na zádech 

se zatížením dolní končetiny 

Pacientka není schopná udržet neutrální polohu pánve. Dochází ke zvětšení 

bederní lordózy, což značí insuficienci m. transverzus abdominis, mm. multifidi 

či hyperaktivitu m, iliopsoas. Dále dochází ke zvětšení krční lordózy, ramena jdou 

do protrakce.  

3.3.8 Palpace měkkých tkání 

Palpačním vyšetřením měkkých tkání objeven hypertonus v oblasti šíje, 

především krátkých extenzorů krční páteře, horní části m. trapezius a m. levator 

scapulae a paravertebrálních svalů. V průběhu paravertebrálních svalů nalezena řada 

trigger points především v oblasti bederní páteře. Bolestivost a hypertonus v oblasti 

m. psoas major a m. quadratus lumborum bilaterálně. Hypertonus s bolestivostí 

při palpaci v místě m. iliacus především při úponu na crista iliaca bilaterálně. Palpace 
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m. piriformis byla oboustranně velmi bolestivá, m. piriformis v hypertonu bilaterálně. 

Na dolních končetinách přítomen hypertonus v celém průběhu krátkých adduktorů 

bilaterálně. 

Hypotonus palpačně nalezen v oblasti mm. romboidei, dolní části m. trapezius 

a v oblasti m. serratus anterior oboustranně symetricky. Hypotonus nalezen i v oblasti 

břišních svalů a to především m. obliquus internus et externus. V oblasti gluteálních 

svalů je výrazná hypotonie bilaterálně. 

 Snížená protažitelnost hrudních fascií do všech směrů. Snížená protažitelnost 

i v oblasti zádové fascie, a to kraniálně i kaudálně. Vpravo snížená protažitelnost kůže 

v břišní oblasti.  

 Horní a dolní končetiny jsou oteklé, kůže nepružná v celém průběhu. 

 Jizvy po TEP obou kolenních i kyčelních kloubů, na pravé paži a v oblasti 

břicha, krční páteře pohyblivé nebolestivé bez patologického nálezu. 

 Pacientka je celkově palpačně bolestivá. 

3.3.9 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Kloubní vůle kloubů v oblasti krční páteře nebyla vyšetřena s ohledem na stav 

krční páteře pacientky (viz Anamnéza). V oblasti hrudní a bederní páteře je páteř 

nepružná v celé své délce.  

Snížená pohyblivost lopatky kaudálně, mediálně i laterálně oboustranně. Chybí 

joint play obou ramenních i loketních kloubů. V oblasti zápěstí i drobných kloubů ruky 

též chybí joint play.  

Blokáda SI skloubení bilaterálně, vyšetření velmi bolestivé. Kyčelní kloub 

omezený do všech směrů. Chybí kloubní vůle kolenního kloubu bilaterálně i obou patel. 

Hlezenní klouby i drobné klouby nohy bez kloubní vůle.  
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3.3.10 Antropometrické vyšetření 

Výška těla ve stoji: 130 cm 

Rozdíl exspiračním a inspiračním postavením hrudníku: 2 cm 

Tabulka č. 5 Antropometrické údaje horních končetin 

HKK Levá (cm) Pravá (cm) Rozdíl (cm) 

Délkové míry 

Délka HK (akromion – 

dactylion) 
51 51 0 

Délka paže (akromion – 

laterální epicondyl 

humeru) 

26 26 0 

Délka předloktí 

(olecranon – processus 

styloideus ulnae) 

19 19 0 

Délka ruky (spojnice 

mezi processi styloidei 

– dactylion) 

12 12 0 

Obvodové míry 

Paže – relaxovaná  33 33 0 

Paže – kontrahovaná  34 34 0 

Loket 28 28 0 

Předloktí 26 26 0 

Zápěstí 16 16 0 
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Tabulka č. 6 Antropometrické údaje dolních končetin 

DKK Levá (cm) Pravá (cm) Rozdíl (cm) 

Délkové míry 

Anatomická délka 

(trochanter major – 

malleolus lateralis) 

61 61 0 

Funkční délka (SIAS – 

malleolus medialis) 
76 76 0 

Umbilikální déka 

(umbilikus – malleolus 

medialis) 

68 68 0 

Délka stehna 

(trochanter major – lat. 

štěrbina kolenního 

kloubu) 

38 39 0 

Délka bérce (hlavička 

fibuly – malleolus 

lateralis 

32 32 0 

Obvodové míry 

Stehno – 15 cm nad 

patellou 
62 62 0 

Stehno – 10 cm nad 

patellou 
48 48 0 

Nad kolenním kloubem 45 45 0 

Přes kolenní kloub 44 44 0 

Lýtko – tuberositas 

tibiae 
43 43 0 

Lýtko – nejširší část 43 43 0 

Přes patu a nárt 29 29 0 

Hlezno 25 25 0 
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3.3.12 Vyšetření pohyblivosti páteře – distance na páteři 

Tabulka č. 7 Distance na páteři 

Název vyšetření Změna distance 

Stiborův příznak 6 cm 

Schoberův příznak 5 cm 

Čepojevův příznak 2 cm 

Ottův příznak 
Inkl.: 2 cm 

Rekl.: 1 cm 

Zkouška lateroflexe 
P: 10 cm 

L: 18 cm 

Brada – sternum 2 cm 

Fosterierova flesche 0 cm 

Tomayerův příznak + 34 cm 
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3.3.14 Vyšetření rozsahu pohybu v kloubech – goniometrické vyšetření 

Rozsahy pohybu v kloubech byly měřeny pomocí plastového goniometru. 

Tabulka č. 8 Rozsahy pohybu v kloubech horních končetin 

 

HKK 
Aktivně (°) Pasivně (°) 

 P L P L 

Ramenní kloub 

S 10-0-60 

F 30-0-x 

T neprovede ani 

R 30-0-10 

S 10-0-80 

F 10-0-x 

výchozí polohu 

R 45-0-10 

S 10-0-70 

F 35-0-x 

 

R 30-0-10 

S 10-0-90 

F 10-0-x 

 

R 45-0-10 

Loketní kloub S 0-20-40 S 0-20-110 S 0-20-65 S 0-20-115 

Radioulnární 

kloub 
T 0-0-10 T 0-0-10 T 0-0-10 T 0-0-10 

Zápěstní kloub S 0-30-0 S 0-30-0 S 0-30-0 S 0-30-0 

 Rozsahy drobných kloubů rukou byly vyšetřeny pouze orientačně bez použití 

prstového goniometru.  

 Metakarpoflalangeální a interfalangeální klouby jsou drženy ve flekčním 

postavení. V první interfalangeálním skloubení druhého a třetího prstu již nejde 

ani pasivně dosáhnout nulového postavení. Ve zbylých kloubech jde pasivně dosáhnout 

fyziologického postavení. Oboustranně symetrické. 

 V prvním interfalangeálním kloubu druhého prstu ruky je přítomna ulnární 

deviace. Ve třetím, čtvrtém a pátém prstu je v prvním interfalangeálním kloubu 

přítomna radiální deviace. Oboustranně, s větší výrazností na levé ruce. 

 Do abdukce a addukce je v metakarpofalangeálních kloubech obou rukou nulový 

rozsah jak pasivně, tak aktivně.  
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Tabulka č. 9 Rozsahy pohybu v kloubech dolních končetin 

 

DKK 
Aktivně (°) Pasivně (°) 

 P L L P 

Kyčelní kloub 

S -50-50 

S (90° v kol. kl.) 
90-0-5 

F 20-0-30 

R 30-0-10 

S 5-0-75 

S (90° v kol. kl.) 
90-0-5 

F 0-0-25 

R 35-0-10 

S 5-0-60 

S (90°v kol. kl.) 
90-0-5 

F 25-0-30 

R 35-0-10 

S 5-0-80 

S (90°v kol. kl.) 
90-0-5 

F 5-0-30 

R 35-0-10 

Kolenní kloub S 5-0-90 S 5-0-80 S 0-0-95 S 0-0-80 

Hlezenní kloub 
S 0-0-0 

R 0-0-0 

S 0-0-0 

R 0-0-0 

S 0-0-0 

R 0-0-0 

S 0-0-0 

R 0-0-0 

 Rozsahy drobných kloubů nohou byly vyšetřeny pouze orientačně bez použití 

prstového goniometru.  

V prvním i druhém interfalangeálním kloubu druhého až pátého prstu obou nohou 

je flekční držení. Je možná pasivně dosáhnout nulového postavení. V interfalangeálním 

kloubu palce je výchozím držením flexe 30° bez možnosti pasivně dosáhnout nulového 

postavení oboustranně.  
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3.3.15 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka č. 10 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sval/ svalová skupina P L 

M. triceps surae   

> m gastrocnemius nelze nelze 

> m. soleus nelze nelze 

Flexory kyčelního kloubu   

> m. iliopsoas 2 2 

> m. rectus femoris 2 2 

> m. tensor fascie latae 0 0 

Adduktory kyčelního kloubu   

> krátké adduktory 2 2 

> dlouhé adduktory 2 2 

Flexory kolenního kloubu 2 1 

M. piriformis 2 2 

M. quadratus lumborum 2 2 

M. erector spinae 2 2 

M. pectoralis major   

> pars clavicularis 2 2 

> pars sternalis nelze nelze 

> pars abdominalis nelze nelze 

M. trapezius nevyšetřeno nevyšetřeno 

M. levator scapulae nevyšetřeno nevyšetřeno 

M. sternocleidomastoideus nevyšetřeno nevyšetřeno 

 Nelze objektivně vyšetřit zkrácení v m. triceps surae, protože má pacientka 

nulovou pohyblivost v hlezenních kloubech s tvrdou zarážkou.  

 Nelze vyšetřit zkrácení sternální a klavikulární části m. pectoralis major, protože 

pacientku limituje rozsah v ramenním klubu do abdukce a nedosáhne výchozího 

postavení pro vyšetření těchto částí svalu. 
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 Zkrácení m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus jsem 

nevyšetřovala s ohledem na stav krční páteře pacientky (viz Anamnéza). 

3.3.16 Vyšetření hypermobility 

Tabulka č. 11 Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Dle Jandy Pravá Levá 

Zkouška předklonu norma norma 

Zkouška lateroflexe norma norma 

Zkouška rotace hlavy neprovedeno neprovedeno 

Zkouška sepjatých prstů norma norma 

Zkouška sepjatých rukou norma norma 

Zkouška extendovaných loktů norma norma 

Zkouška šály norma norma 

Zkouška zapažených paží norma norma 

Zkouška založených paží norma norma 

Zkouška posazení na paty norma norma 

 Zkouška rotace hlavy neprovedena s ohledem na stav krční páteře pacientky 

(viz Anamnéza).  
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Tabulka č. 12 Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

Dle Sachseho Pravá Levá 

Extenze bederní páteře A A 

Flexe bederní páteře A A 

Lateroflexe bederní páteře A A 

Rotace hrudní páteře A A 

Rotace krční páteře neprovedeno neprovedeno 

Dorzální flexe MCP A A 

Extenze v loketním kloubu A A 

Zkouška šály A A 

Zkouška zapažených paží A A 

Abdukce v glenohumerálním kloubu A A 

Extenze v kolenním kloubu A A 

Rotace v kyčelním kloubu A A 

 Zkouška rotace hlavy neprovedena s ohledem na stav krční páteře pacientky 

(viz Anamnéza).  
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3.3.17 Svalový test dle Jandy 

Pokud není uvedeno jinak, svalová síla byla vyšetřena lege artis pomocí 

svalových funkčních testů dle Jandy.  

Svalová síla svalů v oblasti krční páteře vyšetřena pouze šetrně orientačně 

s ohledem na fixaci krční páteře a nález v oblasti C3/C4. V oblasti krční páteře 

je výrazně omezený pohyb. Svalová síla do flexe krční páteře (orientačně) na stupni 3: 

pacientka je schopná překonat gravitaci. Svalová síla do extenze krční páteře 

nevyšetřována, pacientce pohyb nedělá dobře. 

Tabulka č. 13 Vyšetření svalové síly svalů trupu dle Jandy 

TRUP P strana L strana 

Flexe trupu 3 3 

Flexe trupu s rotací 3 3 

Extenze trupu 2 2 

Elevace pánve 4 4 
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Tabulka č. 14 Vyšetření svalové síly svalů horních končetin dle Jandy 

HKK P strana L strana 

ADD lopatky 3 3 

Kaudální posun lopatky s ADD 2 2 

Elevace lopatky 5 5 

ABD lopatky s rotací 2 2 

Flexe ramenního kloubu 3 (OP) 3 (OP) 

Extenze ramenního kloubu 3 (OP) 3 (OP) 

ABD ramenního kloubu 3+ (OP) 3+ (OP) 

Horizontální abdukce ramenního kloubu neprovede VP neprovede VP 

Horizontální ADD ramenního kloubu neprovede VP neprovede VP 

ZR ramenního kloubu 3 (OP) 3 (OP) 

VR ramenního kloubu 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe loketního kloubu 

SP: 4 (OP) 

PP: 4 (OP) 

NP: 4 (OP) 

4 (OP) 

4 (OP) 

4 (OP) 

Extenze loketního kloubu 4 (OP) 4 (OP) 

Supinace předloktí nulový rozsah nulový rozsah 

Pronace předloktí 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe s radiální dukcí zápěstí nulový rozsah nulový rozsah 

Flexe s ulnární dukcí zápěstí nulový rozsah nulový rozsah 

Extenze s radiální dukcí zápěstí nulový rozsah nulový rozsah 

Extenze s ulnární dukcí zápěstí nulový rozsah nulový rozsah 

Flexe MCP kloubů 4 (OP) 4 (OP) 

Extenze MCP kloubů 1-2 (OP) 1-2 (OP) 

ADD MP kloubů nulový rozsah nulový rozsah 

ABD MP kloubů nulový rozsah nulový rozsah 

Flexe IP1 kloubů 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe IP2 kloubů 3 (OP) 3 (OP) 
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Opozice palce a malíku 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe MP kloubu palce 4 (OP) 4 (OP) 

Extenze MP kloubu palce 3 (OP) 3 (OP) 

ABD MP kloubu palce 4 (OP) 4 (OP) 

ADD MP kloubu palce 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe IP kloubu palce 4 (OP) 4 (OP) 
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Tabulka č. 15 Vyšetření svalové síly svalů dolních končetin dle Jandy 

DKK P strana L strana 

Flexe kyčelního kloubu 4 (OP) 4 (OP) 

Extenze kyčelního kloubu 

s nataženým/pokrčeným kolenním kloubem 
3/4 (OP) 3/4  (OP) 

ABD kyčelního kloubu 3 (OP) nulový rozsah 

ADD kyčelního kloubu 4 (OP) 4 (OP) 

ZR kyčelního kloubu 3 3 

VR kyčelního kloubu 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe kolenního kloubu 4 (OP) 4 (OP) 

Extenze kolenního kloubu 4 4 

PF hlezna při extenzi/flexi kolenního kloubu nulový rozsah nulový rozsah 

Inverze s PF hlezna nulový rozsah nulový rozsah 

Inverze s DF hlezna nulový rozsah nulový rozsah 

Everze s PF hlezna nulový rozsah nulový rozsah 

Flexe MP kloubů 1-2 1-2 

Extenze MP kloubů 1-2 1-2 

ADD MP kloubů 1-2 1-2 

ABD MP kloubů 1-2 1-2 

Flexe IP1 kloubů 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe IP2 kloubů 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe MP kloubu palce 3 (OP) 3 (OP) 

Extenze MP kloubu palce 1-2 1-2 

Flexe IP kloubu palce 3 (OP) 3 (OP) 

Extenze IP kloubu palce 1-2 (OP) 1-2 (OP) 
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3.3.19  Vyšetření ADL 

Vyšetření ADL provedeno orientačně prostřednictvím otázek a pozorování 

v průběhu vstupního kineziologického vyšetření. 

Pacientka zvládá samostatné přesuny na lůžku, přetočení na břicho 

a vertikalizaci do sedu i do stoje. Chodí sama za pomoci dvou PB, udává, že doma 

chodí běžně bez pomůcek a PB využívá jen k chůzi venku jako pomoc při překonávání 

překážek (obrubník, schody, nástup do tramvaje). 

 Pacientka uvádí, že se sama neučeše, neoblékne si ponožky. Během vyšetření 

měla problém s oblékáním i ostatních částí oblečení (navléknout si kalhoty, triko, svetr). 

Pravou rukou není schopná se najíst. Samostatně si dojde na WC, umyje se.  

3.3.20 Vyšetření úchopů 

Tabulka č. 16 Vyšetření úchopů 

Jemný úchop PHK LHK 

Štipec provede provede 

Pinzetový úchop provede provede 

Špetka provede provede 

Laterální úchop provede provede 

Cigaretový úchop provede provede 

Silový úchop PHK LHK 

Kulový úchop neprovede neprovede 

Válcový úchop provede provede 

Háčkový úchop provede provede 
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3.3.22 Neurologické vyšetření 

3.3.22.1 Orientační vyšetření hlavových nervů   

I. n. olfactorius  bez čichového a chuťového deficitu   

II. n. opticus  nosí brýle na čtení 

III. n. oculomotorius  volný pohyb očí do všech směrů 

IV. n. trochlearis zvládá pohyb na nos 

V. n. trigeminus  citlivost obličeje bez deficitu 

VI. n. facialis  symetrie mimických svalů 

VII. n. facialis  symetrie mimických svalů 

VIII. n. vestibulocochlearis  bez sluchového deficitu, negativní Hautantova zkouška 

IX. n. glosopharyngeus  změna chuti (po operaci patra), zvládá polykání,  

X. n. vagus  zachovalá klenba měkkého patra 

XI. n. accessorius  neporušena funkce musculus sternocleidomastoideus a 

 musculus trapezius 

XII. n. hypoglossus  jazyk symetrický 

3.3.22.2 Vyšetření čití 

Povrchové čití:  

o Taktilní: V oblasti pravého kolenního kloubu udává pacientka nižší citlivost než 

v oblasti levého. Snížená citlivost v oblasti nohou. 

o Termické: V oblasti levého kolenního kloubu a pravé nohy udává pacientka 

nižší citlivost pro chlad. 

o Algické: Celkově zvýšená bolestivost. 

o Diskriminační: Bez patologického nálezu 

o Parestezie v obou horních končetinách. Pacientka udává, že se parestezie 

přesouvají po celých horních končetinách nezávisle na vnější příčinně. 

Hluboké čití bez patologického nálezu.  
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3.3.22.3 Vyšetření šlachookosticových reflexů 

Tabulka č. 17 Vyšetření šlachookosticových reflexů horních končetin 

HKK Pravá Levá 

Bicipitový reflex normoreflexie normoreflexie 

Tricipitový reflex normoreflexie normoreflexie 

Reflex flexorů ruky normoreflexie normoreflexie 

Tabulka č. 18 Vyšetření šlachookosticových reflexů dolních končetin 

DKK Pravá Levá 

Patellární normoreflexie normoreflexie 

Achillovy šlachy 

nelze vyšetřit z důvodu 

omezeného rozsahu v 

hleznu 

nelze vyšetřit z důvodu 

omezeného rozsahu v 

hleznu 

Medioplantární 

nelze vyšetřit z důvodu 

omezeného rozsahu v 

hleznu 

nelze vyšetřit z důvodu 

omezeného rozsahu v 

hleznu 

3.3.22.4 Vyšetření pyramidových jevů zánikových 

Tabulka č. 19 Vyšetření zánikových pyramidových jevů horních končetin 

HKK Pravá Levá 

Mingazziniho 

příznak 
negativní negativní 

Barrého příznak negativní negativní 

Difourův příznak negativní negativní 

Ruseckého příznak negativní negativní 
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Tabulka č. 20 Vyšetření zánikových pyramidových jevů dolních končetin 

DKK Pravá Levá 

Mingazziniho 

příznak 
negativní negativní 

Barrého příznak negativní negativní 

3.3.22.5 Vyšetření pyramidových jevů iritačních 

Tabulka č. 21 Vyšetření iritačních pyramidových jevů horních končetin 

HKK Pravá Levá 

Justerův příznak negativní negativní 

Hoffmanův příznak negativní negativní 

Tromnerův příznak negativní negativní 

Tabulka č. 22 Vyšetření iritačních pyramidových jevů dolních končetin 

DKK Pravá Levá 

Babinského příznak negativní negativní 

Chaddockův příznak negativní negativní 

Oppenheimův 

příznak 
negativní negativní 

Vítkův příznak negativní negativní 

3.3.22.6 Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe: 

o Při pohybu ruka – nos oboustranně mírná diskoordiance 

o Pohyb pata – koleno oboustranně bez patologického nálezu 

Vyšetření diadochokineze bez patologického nálezu (vyšetřeno pomocí rychlého 

střídání pronace/ supinace předloktí).  
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3.3.23 Závěr vstupního kineziologického rozboru  

Pacientka je schopná stabilního samostatného stoje bez pomůcek. Má zúženou 

stojnou bázi, valgózní postavení obou kolen, dolní končetiny jsou v addukčním 

postavení v kyčelních kloubech, takže má pacientka stehna v těsném kontaktu. 

Bilaterálně je přítomno příčné i podélné plochonoží. Pletence ramenní jsou v protrakci 

a horní končetiny v semiflexi v loketních a flexi v zápěstních kloubech. Pacientka 

má skoliotické držení páteře, zvýšenou lumbální lordózu a oploštělý krční a hrudní úsek 

páteře. Při stoji na špičkách i na patách je velmi nestabilní, stoj na jedné dolní končetině 

neprovede.  

Pánev pacientky je zešikmená s levou cristou iliacou, SIAS a SIPS níže. Palpace 

spin velmi bolestivá.  

Dechový stereotyp je patologický. Pacientka začíná s dechem v břišní oblasti 

a vede ho výše do hrudníku, kde dochází ke kraniálnímu posunu hrudníku a zapojení 

horních fixátorů lopatek.  

Chůze pacientky je nestabilní. Pacientka se běžně pohybuje s dopomocí dvou 

PB, ale je schopná i samostatné chůze bez pomůcek na kratší vzdálenost. Při chůzi 

je zúžená báze a chybí fyziologické pohyby v kloubech dolních končetin. Pacientka 

provádí krok náklonem celého těla nad stojnou dolní končetinu a tím umožní odlehčení 

nákročné dolní končetiny k provedení rychlého posunu v před. Chůze je těžkopádná 

a strnulá. Pacientka svede chůzi po špičkách i po patách, ale je při nich značně 

nestabilní.  

Pohybový stereotyp do extenze v kyčelním kloubu provádí pacientka 

oboustranně s výrazným zapojením paravertebrálních svalů a s extenzí v bederní páteři. 

Při pohybu do abdukce v kyčelním kloubu pacientka oboustranně využívá flexorový 

mechanismus. Flexi trupu provede pouze za předchozího švihu dolními končetinami 

vysoko nad podložku. Pohyb do flexe šíje je velmi omezený zadní stabilizací krční 

páteře. Pacientka není schopná provést klik. Do abdukce v ramenním kloubu má 

oboustranně velmi omezený rozsah pohybu a pohyb provádí s výrazným souhybem 

ramenního pletence do elevace. Pacientka nezapojuje HSSP.  

Palpačně nalezen hypertonus v oblasti šíje, paravertebrálních svalů, m. iliopsoas, 

m. quadratus lumborum, m. piriformis a krátkých adduktorů kyčelního kloubu 
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bilaterálně. Nalezen hypotonus mm. romboidei, dolní části m. trapezius, m. serratus 

anterior, břišních svalů, a gluteálních svalů bilaterálně. Byla nalezena snížená 

protažitelnost hrudní fascie do všech směrů a zádové fascie kraniálně i kaudálně 

bilaterálně. Kůže dolních i horních končetin je nepružná, končetiny jsou oteklé. 

Chybí kloubní vůle většiny kloubů. Pacientka má velmi omezený rozsah pohybu 

ve všech kloubech a snížený rozvoj páteře. Velmi výrazné je omezení rozsahu pohybu 

v obou ramenních kloubech. Pohyb v ramenních kloubech je v konečné fázi velmi 

bolestivý.  

Pacientka má výrazně zkrácené svaly dolních končetin bilaterálně. Svalová síla 

je snížena na horních (stupeň 3/3+ svalového testu dle Jandy) i dolních končetinách 

(stupeň 3/4 svalového testu dle Jandy).  

 Pacientka je omezena v běžných denních činnostech, jako je oblékání či učesání 

se. Má zhoršenou jemnou motoriku. Překážky jako schody, nastup do tramvaje 

a obrubník překoná pouze za použití dvou PB. Neprovede kulový úchop pravou ani 

levou rukou. 

 Pacientka udává změnu v povrchovém čití pro chlad a dotek na dolních 

končetinách. Na horních končetinách cítí parestezie, které se posouvají po celém jejich 

povrchu.   
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3.4 Krátkodobý terapeutický plán 

3.4.1 Cíle krátkodobého terapeutického plánu:  

o Zlepšení kloubní vůle omezených kloubů a svalového napětí 

o Zlepšení protažitelnosti omezených fascií a kůže horních i dolních končetin 

o Protažení zkrácených svalů 

o Zvětšení rozsahu pohybu v omezených kloubech 

o Zvýšení svalové síly oslabených svalů 

o Korekce dechového stereotypu 

o Zapojení HSSP 

o Zlepšení stability 

o Korekce stoje, chůze o dvou PB 

3.4.2 Návrh terapie:  

o Mobilizace a trakce omezených kloubů dle Lewita 

o TMT v oblasti změny svalového tonu a změněné protažitelnosti kůže 

o Protažení fascií manuálními technikami dle Lewita 

o PIR hypertonických svalů dle Lewita 

o PIR s protažením zkrácených svalů 

o Posilování oslabených svalů – dle svalového testu; s pomůckami; izometrické, 

koncentrické i excentrické 

o PNF 

o Lokalizované dýchání, nácvik dechové vlny 

o Nácvik zapojení HSSP dle Australské školy či DNS 

o SMS 

o Korigovaný stoj, korigovaná chůze o dvou PB 

3.4.3 Autoterapie: 

Viz terapeutické jednotky.  
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3.5 Dlouhodobý terapeutický plán 

3.5.1 Cíle dlouhodobého terapeutického plánu:  

o Optimalizace svalového napětí 

o Protažení zkrácených svalů na nejoptimálnější možnou úroveň 

o Přiblížení rozsahu pohybu v kloubech co nejvíce fyziologickému rozsahu 

o Zvýšení svalové síly na nejvyšší možné maximum 

o Korekce pohybových stereotypů Dosažení stability na jedné dolní končetině 

o Korekce chůze bez PB 

o Zvládnutí překonání překážek bez dopomoci PB 

o Zlepšení ADL 

o Zlepšení jemné motoriky 

o Zlepšení stereotypu samostatné chůze bez pomůcek 

3.5.2 Návrh terapie: 

o TMT 

o PIR hypertonických svalů dle Lewita 

o PIR s protažením zkrácených svalů  

o PNF 

o Posilování oslabených svalů – dle svalového testu, s pomůckami, izometrické, 

koncentrické i excentrické 

o DNS 

o Nácvik stereotypů pohybu dle Jandy 

o SMS 

o Nácvik korigované chůze bez pomůcek 

o Nácvik chůze přes překážky 

o Nácvik ADL a jemné motoriky s využitím ergoterapeutických metod 

(popř. ergoterapie) 
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3.6 Průběh terapie 

3.6.1 První terapeutická jednotka 

18. 1. 2019 8:30 – 9:30 

Status preasens:  

Subjektivní: Pacientka uvádí bolestivost všech kloubů. Nejvíce ji bolí ramenní klouby 

(stupeň 5 na stupnici bolestivosti). 

Objektivní: Pacientka působí dobře naladěná. Přichází o dvou PB. Při chůzi výrazně 

elevuje ramenní pletence. Pacientka má omezený pohyb v ramenních kloubech a 

patologický stereotyp pohybu (viz Vstupní kineziologický rozbor). Snížená pohyblivost 

obou lopatek. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Uvolnění ramenních kloubů a zlepšení jejich 

pohyblivosti bilaterálně; zlepšení stereotypu pohybu obou ramenních kloubů.; zlepšení 

stereotypu chůze o dvou PB. 

Návrh terapie: TMT v oblasti šíje a paravertebrálních svalů; protažení zádové a hrudní 

fascie; trakce bederní páteře; mobilizace lopatky; nácvik pohybu lopatky metodou PNF; 

trakce krční páteře; trakce v ramenním kloubu; pasivní pohyby v ramenním kloubu; 

korekce postavení lopatek; korekce dechu; posílení svalů HKK metodou PNF; korekce 

chůze o dvou PB 

Provedení: 

o Uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a paravertebrálních svalů bilaterálně 

pomocí molitanového míčku v poloze vleže na břiše. 

o Protažení zádové fascie na obou stranách kraniálně i kaudálně metodou 

dle Lewita.  

o Trakce bederní páteře dle Lewita, varianta vleže na břiše s úchopem za distální 

část dolních končetin. 

o Mobilizace lopatky bilaterálně do všech směrů vleže na boku (modifikace 

metody PNF pro lopatku). 

o Relaxace m. trapezius bilaterálně metodou PIR v poloze pro PNF lopatky vleže 

na boku (pohyb lopatky do anteriorní deprese až do místa omezení, izometrická 
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kontrakce horní části m. trapezius proti odporu terapeuta, uvolnění do anteriorní 

deprese) 

o Posílení m. serratus anterior, mm. romboidei a dolní části m. trapezius metodou 

PNF vleže na boku. 

o Protažení hrudní fascie mediolaterálně vleže na zádech metodou dle Lewita. 

o Velmi šetrná trakce krční páteře s ohledem na stav krční páteře pacientky 

technikou dle Lewita vleže na zádech s využitím očích souhybů a dechové 

facilitace. 

o Trakce obou ramenních kloubů dle Lewita vleže na zádech. 

o Pasivní pohyby v ramenních kloubech do flexe, abdukce a zevní rotace 

s využitím PIR vleže na zádech. 

o Korekce postavení obou lopatek vleže na zádech. Pacientka instruována 

k centrovanému postavení lopatek („Stáhněte ramena od uší, doširoka a lopatky 

tlačte kolmo do lehátka.“). V tomto postavení nácvik dechové vlny 

a lokalizovaného dýchání do břicha a dolních žeber. 

o Posilování svalů obou horních končetin metodou PNF pomocí I. A II. flekční 

i extenční diagonály s cílem zlepšení stereotypu zapojení svalů horních končetin. 

o Korekce chůze o dvou PB. Snaha o aktivní stabilizaci lopatek jako při nácviku 

vleže na zádech a zabránění elevace ramenních pletenců. 

Výsledek: Došlo ke snížení napětí šíjového a paravertebrálního svalstva, zlepšení 

protažitelnosti zádové a hrudní fascie a tím uvolnění hrudníku a zlepšení stereotypu 

dechu. Uvolnění lopatek. Nacvičení pohybů lopatek – zapojení m. serratus anterior 

a dolních fixátorů lopatek. Zlepšení pohyblivosti v ramenním kloubu. Nacvičení 

správného stereotypů pohybu horních končetin. Pacientka zvládla korigovanou chůzi o 

dvou PB. 

Autoterapie: Korekce postavení lopatek a ramenních pletenců vleže na zádech, nácvik 

chůze o dvou PB bez elevace ramenních pletenců.  
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3.6.2 Druhá terapeutická jednotka 

21. 1. 2019 8:30 – 9:30 

Status preasens:  

Subjektivní: Pacientka se cítí unavená, málo spala. Uvádí bolest všech kloubů (stupeň 6 

na stupnici bolestivosti) a ztuhlost celého těla. 

Objektivní: Pacientka působí depresivně. Přichází o dvou PB. Při chůzi se snaží 

korigovat postavení ramenních pletenců. Chůze je strnulá se sníženou stabilitou. 

Zůstává omezený rozsah pohybu v obou ramenních kloubech, měkké tkáně v okolí 

ramenních kloubů jsou ve zvýšeném napětí. Snížená pohyblivost obou lopatek. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Uvolnění a zvětšení pohyblivosti kloubů horních 

a dolních končetin. 

Návrh terapie: Mobilizace drobných kloubů ruky i nohy bilaterálně; trakce kořenových 

kloubů bilaterálně, pasivní pohyby horních končetin v ramenních kloubech s využitím 

PIR; posílení svalů horních končetin metodou PNF; PIR m. piriformis; PIR 

s protažením svalů dolních končetin; nácvik zapojení HSSP; posílení dolních končetin 

s využitím therabandu a gymballu. 

Provedení: 

o Mobilizace drobných kloubů obou rukou (IP1, IP2, MP, MCP a karpálních 

kloubů) dle Lewita. 

o Trakce v obou ramenních kloubech vsedě na lehátku dle Lewita. 

o Pasivní pohyby horních končetin do flexe, extenze, abdukce a zevní rotace 

v ramenních kloubech s využitím PIR vsedě na lehátku. 

o Korekce postavení obou lopatek vleže na zádech. Pacientka instruována 

k centrovanému postavení lopatek („Stáhněte ramena od uší, doširoka a lopatky 

tlačte kolmo do lehátka.“). V tomto postavení nácvik dechové vlny 

a lokalizovaného dýchání do břicha a dolních žeber. 

o Nácvik zapojení HSSP vleže na zádech s flektovanými dolními končetinami 

v kyčelních i kolenních kloubech opřenými o gymball. 

o Posilování svalů obou horních končetin metodou PNF pomocí I. A II. flekční 

i extenční diagonály s cílem zlepšení stereotypu zapojení svalů horních končetin. 
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o Mobilizace drobných kloubů nohou (IP1, IP2, MP, MT a tarzálních kloubů) 

dle Lewita. 

o Trakce talokrurálního kloubu dle Lewita bilaterálně. 

o Uvolnění měkkých tkání v oblasti kyčelního kloubu trakcí v ose femuru 

dle Lewita vleže na zádech s úchopem za distální část dolních končetin 

bilaterálně a využitím předchozí izometrické kontrakce svalů v okolí kyčelního 

kloubu. 

o PIR m. piriformis vleže na břiše. 

o PIR m. triceps surae vleže na zádech, PIR s protažením ischiokrurálních svalů 

a adduktorů kyčelního kloubu dle Lewita a PIR s protažením m. guadriceps 

femoris vleže na břiše. 

o Posilování svalů dolních končetin následujícími cviky: posilování dolních 

končetin flektováním v kolenních i kyčelních kloubech vleže na zádech sunem 

paty po podložce s využitím therabandu na stehnech k současnému zapojení 

abduktorů; bridging pánve s využitím therabandu na stehnech; izometrie 

gluteálních, ischiocrurálních svalů a m. quadriceps femoris vleže na zádech 

tlakem plosky do gymballu, flexe a extenze DKK na gymballu; izometrie DKK 

tlakem pat flektovaných končetin položených na gymballu do gymballu. 

V průběhu všech cviků důraz na zapojení HSSP dle předchozího natrénování 

v této terapeutické jednotce. 

Výsledek: Celkové snížení ztuhlosti a zlepšení volnosti pohybu horních a dolních 

končetin. Natrénovaní zapojení HSSP vleže na zádech. 

Autoterapie: AGR m. piriformis bilaterálně: provedení cviku totožné jako PIR m. 

piriformis prováděná v průběhu terapií, ale bez využití odporu terapeuta pouze 

s využitím gravitace, v důsledku čehož je třeba prodloužit fázi izometrické kontrakce 

z nejméně 10 vteřin na nejméně 20 vteřin.  
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3.6.3 Třetí terapeutická jednotka 

22. 1. 2019 10:00 – 11:00  

Status preasens:  

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře. Říká, že bolest je v běžné míře (stupeň 5 

na stupnici bolestivosti).  

Objektivní: Pacientka působí dobře naladěná. Přichází o dvou PB. Při chůzi se snaží o 

korekci držení ramenních pletenců. Chůze je strnulá. Zůstává omezený rozsah pohybu 

v obou ramenních kloubech, měkké tkáně v okolí ramenních kloubů jsou ve zvýšeném 

napětí. Snížená pohyblivost obou lopatek. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Uvolnění ramenních kloubů a lopatek a zlepšení 

jejich pohyblivosti bilaterálně; zapojení HSSP; uvolnění kloubů dolních končetin; 

protažení a posílení svalů dolních končetin; korekce sedu a vstávání ze sedu. 

Návrh terapie: Mobilizace lopatky; nácvik pohybu lopatky metodou PNF; protažení 

hrudní fascie trakce krční páteře; korekce postavení lopatek; korekce dechu; trakce 

v ramenním kloubu; posílení svalů horních končetin metodou PNF; trakce kloubů 

dolních končetin, zapojení HSSP; korigovaný sed. 

Provedení: 

o Mobilizace lopatky bilaterálně do všech směrů vleže na boku (modifikace 

metody PNF pro lopatku). 

o Relaxace m. trapezius bilaterálně metodou PIR v poloze pro PNF lopatky vleže 

na boku (pohyb lopatky do anteriorní deprese až do místa omezení, izometrická 

kontrakce horní části m. trapezius proti odporu terapeuta, uvolnění do anteriorní 

deprese) 

o Posílení m. serratus anterior, mm. romboidei a dolní části m. trapezius metodou 

PNF vleže na boku. 

o Protažení hrudní fascie mediolaterálně vleže na zádech metodou dle Lewita. 

o Velmi šetrná trakce krční páteře s ohledem na stav krční páteře pacientky 

technikou dle Lewita vleže na zádech s využitím očích souhybů a dechové 

facilitace. 

o Korekce postavení obou lopatek vleže na zádech. Pacientka instruována 

k centrovanému postavení lopatek („Stáhněte ramena od uší, doširoka a lopatky 
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tlačte kolmo do lehátka.“). V tomto postavení nácvik dechové vlny 

a lokalizovaného dýchání do břicha a dolních žeber. 

o Trakce obou ramenních kloubů v ose humeru dle Lewita vleže na zádech. 

o Pasivní pohyby v ramenních kloubech do flexe, abdukce a zevní rotace 

s využitím PIR vleže na zádech. 

o Posilování svalů obou horních končetin metodou PNF pomocí I. A II. flekční 

i extenční diagonály s cílem zlepšení stereotypu zapojení svalů horních končetin. 

o Trakce kloubů dolních končetin: trakce talokrurálního kloubu dle Lewita 

bilaterálně, trakce v kolenním kloubu s flexí vleže na zádech dle Lewita 

bilaterálně, trakce kyčelního kloubu v ose femuru dle Lewita bilaterálně 

o PIR m. piriformis vleže na břiše. 

o PIR m. triceps surae vleže na zádech, PIR s protažením ischiokrurálních svalů 

a adduktorů kyčelního kloubu dle Lewita a PIR s protažením m. guadriceps 

femoris vleže na břiše. 

o Nácvik zapojení HSSP vleže na zádech s flektovanými dolními končetinami 

v kyčelních i kolenních kloubech opřenými o lehátko a následně nácvik udržení 

stabilizovaného trupu při střídavém sunu dolních končetin patou po podložce 

do extenze 

o Korigovaní sed a následný nácvik pomalého vstávání ze sedu s centrovanými 

klouby dolních končetin a zapojením HSSP (Pacientka si dá ruce v pas a snaží 

se vytlačit prsty ven a následně udržet tuto pozici a zapojit dýchání). Terapeut 

dbá, aby klouby dolních končetin zůstaly v ose, nácvik s využitím therebandu 

na stehnech. 

Výsledek: Došlo ke snížení napětí v okolí ramenních kloubů, uvolnění lopatek i 

ramenních kloubů a tím zlepšení jejich pohyblivosti. Pacientka stále lépe zvládá pohyb 

horních končetin ve směru diagonál PNF. Dále došlo k uvolnění kloubů dolních 

končetin, snížení napětí m. piriformis a mírnému protažení svalů dolních končetin. 

Pacientka zvládla zapojení HSSP i při pohybech dolních končetin vleže na zádech, 

pokud ho po ní vyžaduji stále dokola, sama se občas zapomene a pohyb provádí dle 

svého starého naučeného stereotypu. Vstávat ze sedu bez addukce kolenních kloubů 

zvládá v rámci cviku velmi dobře. Pokud vstává bez instruktáže, addukuje dolní 

končetiny. Má problém synchronizovat zapojení hlubokých svalů trupu s dechem. 
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Autoterapie: Viz předchozí terapeutické jednotky + trénink synchronizace aktivity 

hlubokých svalů trupu s dechem pomocí výše uvedeného cviku; korigovaný sed; 

vstávání ze sedu s centrovaným postavením kloubů dolních končetin.  
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3.6.4 Čtvrtá terapeutická jednotka 

23. 1. 2019 9:30 – 10:30 

Status preasens:  

Subjektivní: Pacientka dnes není dobře naladěná. Neuvádí žádnou bolest. Po doptání 

říká, že ji bolí všechno v běžné míře (stupeň 5 na stupnici bolestivosti). 

Objektivní: Pacientka působí depresivně. Přichází o dvou PB se snahou o fyziologické 

postavení ramenních pletenců během chůze. Má stále velmi omezenou pohyblivost 

v ramenních kloubech, nedošlo ke zvětšení rozsahu pohybu oproti vstupnímu vyšetření 

(viz Vstupní kineziologický rozbor). Snížená pohyblivost obou lopatek. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Zlepšení stereotypu pohybu v ramenních kloubech, 

posílení svalů horních končetin a zlepšení pohyblivosti v ramenních kloubech; protažení 

a posílení svalů dolních končetin; zlepšení stereotypu sedu a stoje. 

Návrh terapie: Mobilizace lopatky; PIR m. trapezius; posílení svalů v okolí lopatky 

metodou PNF; trakce krční páteře; protažení hrudní fascie; korekce postavení 

ramenních pletenců; trakce v ramenním kloubu bilaterálně.; trakce v loketním kloubu 

bilaterálně; korekce postavení ramenních pletenců; posílení svalů horních končetin 

metodou PNF, trakce kyčelního kloubu; protažení svalů dolních končetin; posilování 

svalů dolních končetin pomocí gymballu; korekce sedu; posílení horních končetin vsedě 

s korekcí postavení ramenních pletenců pomocí dřevěné tyče a overballu; korekce stoje. 

Provedení: 

o Mobilizace lopatky bilaterálně do všech směrů vleže na boku (modifikace 

metody PNF pro lopatku). 

o Relaxace m. trapezius bilaterálně metodou PIR v poloze pro PNF lopatky vleže 

na boku (pohyb lopatky do anteriorní deprese až do místa omezení, izometrická 

kontrakce horní části m. trapezius proti odporu terapeuta, uvolnění do anteriorní 

deprese) 

o Posílení m. serratus anterior, mm. romboidei a dolní části m. trapezius metodou 

PNF vleže na boku. 

o Protažení hrudní fascie mediolaterálně vleže na zádech metodou dle Lewita. 
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o Velmi šetrná trakce krční páteře s ohledem na stav krční páteře pacientky 

technikou dle Lewita vleže na zádech s využitím očích souhybů a dechové 

facilitace. 

o Korekce postavení obou lopatek vleže na zádech. Pacientka instruována 

k centrovanému postavení lopatek („Stáhněte ramena od uší, doširoka a lopatky 

tlačte kolmo do lehátka.“). V tomto postavení nácvik dechové vlny 

a lokalizovaného dýchání do břicha a dolních žeber. 

o Trakce obou ramenních kloubů v ose humeru dle Lewita vleže na zádech. 

o Pasivní pohyby v ramenních kloubech do flexe, abdukce a zevní rotace 

s využitím PIR vleže na zádech. 

o Posilování svalů obou horních končetin metodou PNF pomocí I. A II. flekční 

i extenční diagonály s cílem zlepšení stereotypu zapojení svalů horních končetin. 

o Trakce kloubů dolních končetin: trakce talokrurálního kloubu dle Lewita 

bilaterálně, trakce v kolenním kloubu s flexí vleže na zádech dle Lewita 

bilaterálně, trakce kyčelního kloubu v ose femuru dle Lewita bilaterálně 

o PIR m. piriformis vleže na břiše. 

o PIR m. triceps surae vleže na zádech, PIR s protažením ischiokrurálních svalů 

a adduktorů kyčelního kloubu dle Lewita a PIR s protažením m. guadriceps 

femoris vleže na břiše. 

o Nácvik zapojení HSSP vleže na zádech s flektovanými dolními končetinami 

v kyčelních i kolenních kloubech opřenými o lehátko a následně nácvik udržení 

stabilizovaného trupu při střídavém sunu dolních končetin patou po podložce 

do extenze 

o Posilování svalů dolních končetin následujícími cviky: izometrie gluteálních, 

ischiocrurálních svalů a m. quadriceps femoris vleže na zádech tlakem plosky do 

gymballu, flexe a extenze dolních končetin na gymballu; izometrie dolních 

končetin tlakem pat flektovaných končetin položených na gymballu 

do gymballu, bridging s dolními končetinami na gymballu. 

o Korigovaní sed. Nácvik správného stereotypu zapojení svalů v oblasti 

ramenních pletenců pomocí dřevěné tyče: pacientka drží dřevěnou tyč v rukou 

na šíří ramen a zdvihá končetiny do přepažení s případnou do pomocí terapeuta, 

v průběhu celého pohybu se snaží o určení centrovaného postavení ramenních 

pletenců. Varianta s overballem: pacientka podává overball, který drží oběma 
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rukama terapeutovi, snaží se o nejvyšší možnou extenzi v loketních kloubech 

a zároveň o flexi v ramenních kloubech s udržením centrovaného postavení 

ramenních pletenců. 

o Korigovaní sed a následný nácvik pomalého vstávání ze sedu s centrovanými 

klouby dolních končetin a zapojením HSSP (Pacientka si dá ruce v pas a snaží 

se vytlačit prsty ven a následně udržet tuto pozici a zapojit dýchání). 

Terapeut dbá, aby klouby dolních končetin zůstaly v ose, nácvik s využitím 

therabandu na stehnech. 

o Korigovaný stoj 

Výsledek: Došlo k uvolnění tonu šíjových svalů. Zlepšena pohyblivost v ramenních 

kloubech. Pacientka již zvládá dobře II. flekční diagonálu PNF na horní končetiny, která 

je pro ni skoro nebolestivá a pomáhá ji ke zlepšení pohyblivosti v ramenních kloubech. 

Snížení tonu m. piriformis. Protažení svalů dolních končetin. Pacientka již lépe zvládá 

korigovat sed. Pacientka dokáže dle instrukcí zkorigovat stoj a vydržet v něm. 

Autoterapie: Viz předchozí terapeutické jednotky + samostatný trénink pohybu ve 

směru II. flekční diagonály PNF na horní končetiny.  
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3.6.5 Pátá terapeutická jednotka 

24. 1. 2019 8:30 – 9:30 

Status preasens:  

Subjektivní: Pacientka se necítí dobře. Uvádí bolestivost ramenních kloubů (stupeň 5 

na stupnici bolesti). 

Objektivní: Pacientka působí špatně naladěna. Přichází o dvou PB se snahou o korekci 

držení ramenních pletenců. Pohyblivost v ramenních kloubech omezena. Snížená 

pohyblivost obou lopatek. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Uvolnění ramenních kloubů a zlepšení jejich 

pohyblivosti, nácvik stability vsedě na gymballu, nácvik stability stoje. 

Návrh terapie: Mobilizace lopatky; nácvik pohybu lopatky metodou PNF; trakce krční 

páteře; protažení hrudní fascie; korekce postavení ramenních pletenců; korekce dechu; 

trakce v ramenním kloubu; pasivní pohyby v ramenním kloubu; korekce postavení 

lopatek; korekce dechu; posílení svalů horních končetin metodou PNF; posílení horních 

končetin vsedě s korekcí postavení ramenních pletenců, korigovaný sed, vstávání ze 

sedu; korigovaný stoj, nácvik stability ve stoji. 

Provedení: 

o Mobilizace lopatky bilaterálně do všech směrů vleže na boku (modifikace 

metody PNF pro lopatku). 

o Relaxace m. trapezius bilaterálně metodou PIR v poloze pro PNF lopatky vleže 

na boku (pohyb lopatky do anteriorní deprese až do místa omezení, izometrická 

kontrakce horní části m. trapezius proti odporu terapeuta, uvolnění do anteriorní 

deprese) 

o Posílení m. serratus anterior, mm. romboidei a dolní části m. trapezius metodou 

PNF vleže na boku. 

o Protažení hrudní fascie mediolaterálně vleže na zádech metodou dle Lewita. 

o Velmi šetrná trakce krční páteře s ohledem na stav krční páteře pacientky 

technikou dle Lewita vleže na zádech s využitím očích souhybů a dechové 

facilitace. 

o Korekce postavení obou lopatek vleže na zádech. Pacientka instruována 

k centrovanému postavení lopatek („Stáhněte ramena od uší, doširoka a lopatky 
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tlačte kolmo do lehátka.“). V tomto postavení nácvik dechové vlny 

a lokalizovaného dýchání do břicha a dolních žeber. 

o Trakce obou ramenních kloubů v ose humeru dle Lewita vleže na zádech. 

o Pasivní pohyby v ramenních kloubech do flexe, abdukce a zevní rotace 

s využitím PIR vleže na zádech. 

o Posilování svalů obou horních končetin metodou PNF pomocí I. A II. flekční 

i extenční diagonály s cílem zlepšení stereotypu zapojení svalů horních končetin. 

o Korigovaní sed. Nácvik správného stereotypu zapojení svalů v oblasti 

ramenních pletenců pomocí dřevěné tyče: pacientka drží dřevěnou tyč v rukou 

na šíří ramen a zdvihá končetiny do přepažení s případnou do pomocí terapeuta, 

v průběhu celého pohybu se snaží o určení centrovaného postavení ramenních 

pletenců. Varianta s overballem: pacientka podává overball, který drží oběma 

rukama terapeutovi, snaží se o nejvyšší možnou extenzi v loketních kloubech 

a zároveň o flexi v ramenních kloubech s udržením centrovaného postavení 

ramenních pletenců. 

o Korigovaní sed a následný nácvik pomalého vstávání ze sedu s centrovanými 

klouby dolních končetin a zapojením HSSP (Pacientka si dá ruce v pas a snaží 

se vytlačit prsty ven a následně udržet tuto pozici a zapojit dýchání). Terapeut 

dbá, aby klouby dolních končetin zůstaly v ose, nácvik s využitím therabandu 

na stehnech. 

o Korigovaný sed na gymballu s následným pokoušením se o odlehčení pat 

a postavení nohou na špičky v tomto sedu a snaha o odlehčení jedné dolní 

končetiny v tomto sedu. Terapeut jistí míč a pacienta, aby neupadl. 

o Korigovaný stoj s přidržením žebřin a následný nácvik stoje na špičkách a jeho 

korekce, nácvik stoje na jedné dolní končetině a jeho korekce. Snaha o co 

největší možné odlehčení horních končetin, které se v průběhu cvičení jistí 

o žebřiny. 

Výsledek: Došlo k uvolnění a rozpohybování ramenních kloubů. Pacientka není 

schopná postavit se na špičky nebo nadlehčit jednu dolní končetinu s udržením stability 

vsedě na gymballu. Pacientka nezvládá korigovat stoj při ztížené stabilitě. Neprovede 

stoj na jedné dolní končetině ani s přidržením žebřin. 

Autoterapie: Nácvik stoje na jedné dolní končetině s přidržením se čela postele. 
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3.6.6 Šestá terapeutická jednotka 

25. 1. 2019 8:30 – 9:30 

Status preasens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře. Stěžuje si pouze na bolest ramenních pletenců 

v konečné fázi pohybu. 

Objektivní: Pacientka působí pozitivně naladěna. Přichází o dvou PB se snahou 

korigovat chůzi. Pohyb v ramenních kloubech je omezen. Lopatky jsou pohyblivější ve 

všech směrech. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Uvolnění ramenních kloubů a zlepšení jejich 

pohyblivosti, nácvik stability vsedě na gymballu, nácvik stability stoje. 

Návrh terapie: Mobilizace lopatky; nácvik pohybu lopatky metodou PNF; trakce krční 

páteře; protažení hrudní fascie; korekce postavení ramenních pletenců; korekce dechu; 

trakce v ramenním kloubu; pasivní pohyby v ramenním kloubu; korekce postavení 

lopatek; korekce dechu; posílení svalů horních končetin metodou PNF; posílení horních 

končetin vsedě s korekcí postavení ramenních pletenců, korigovaný sed, vstávání ze 

sedu; korigovaný stoj, nácvik stability ve stoji. 

Provedení: 

o Mobilizace lopatky bilaterálně do všech směrů vleže na boku (modifikace 

metody PNF pro lopatku). 

o Relaxace m. trapezius bilaterálně metodou PIR v poloze pro PNF lopatky vleže 

na boku (pohyb lopatky do anteriorní deprese až do místa omezení, izometrická 

kontrakce horní části m. trapezius proti odporu terapeuta, uvolnění do anteriorní 

deprese) 

o Posílení m. serratus anterior, mm. romboidei a dolní části m. trapezius metodou 

PNF vleže na boku. 

o Protažení hrudní fascie mediolaterálně vleže na zádech metodou dle Lewita. 

o Velmi šetrná trakce krční páteře s ohledem na stav krční páteře pacientky 

technikou dle Lewita vleže na zádech s využitím očích souhybů a dechové 

facilitace. 

o Korekce postavení obou lopatek vleže na zádech. Pacientka instruována 

k centrovanému postavení lopatek („Stáhněte ramena od uší, doširoka a lopatky 
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tlačte kolmo do lehátka.“). V tomto postavení nácvik dechové vlny 

a lokalizovaného dýchání do břicha a dolních žeber. 

o Trakce obou ramenních kloubů v ose humeru dle Lewita vleže na zádech. 

o Pasivní pohyby v ramenních kloubech do flexe, abdukce a zevní rotace 

s využitím PIR vleže na zádech. 

o Posilování svalů obou horních končetin metodou PNF pomocí I. A II. flekční 

i extenční diagonály s cílem zlepšení stereotypu zapojení svalů horních končetin. 

o Korigovaní sed. Nácvik správného stereotypu zapojení svalů v oblasti 

ramenních pletenců pomocí dřevěné tyče: pacientka drží dřevěnou tyč v rukou 

na šíří ramen a zdvihá končetiny do přepažení s případnou do pomocí terapeuta, 

v průběhu celého pohybu se snaží o určení centrovaného postavení ramenních 

pletenců. Varianta s overballem: pacientka podává overball, který drží oběma 

rukama terapeutovi, snaží se o nejvyšší možnou extenzi v loketních kloubech 

a zároveň o flexi v ramenních kloubech s udržením centrovaného postavení 

ramenních pletenců. 

o Korigovaní sed a následný nácvik pomalého vstávání ze sedu s centrovanými 

klouby dolních končetin a zapojením HSSP (Pacientka si dá ruce v pas a snaží 

se vytlačit prsty ven a následně udržet tuto pozici a zapojit dýchání). Terapeut 

dbá, aby klouby dolních končetin zůstaly v ose, nácvik s využitím therabandu 

na stehnech. 

o Korigovaný stoj s přidržením žebřin a následný nácvik stoje na špičkách a jeho 

korekce, nácvik stoje na jedné dolní končetině a jeho korekce. Snaha 

o co největší možné odlehčení horních končetin, které se v průběhu cvičení jistí 

o žebřiny. 

Výsledek: Došlo k uvolnění a rozpohybování ramenních kloubů. Pacientka není 

schopná postavit se na špičky nebo nadlehčit jednu dolní končetinu s udržením stability 

vsedě na gymballu. Pacientka již dnes lépe zvládala korekci stoj a variace s přidržením 

žebřin. Pomocí výrazného zapření o horní končetiny zboku žebřin ve stoj na jedné dolní 

končetině vydržela 10 vteřin. 

Autoterapie: Nácvik stoje na jedné dolní končetině s přidržením se čela postele. 
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3.6.7 Sedmá terapeutická jednotka 

28. 1. 2019 8:30 – 9:30 

Status preasens:  

Subjektivní: Pacientka je velmi dobře naladěna. Neudává žádnou bolest. 

Objektvní: Pacientka působí dobře naladěna. Přichází o dvou PB se snahou o korekci 

postury při chůzi. Pohyblivost v ramenních kloubech zůstává omezena. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Zlepšení stereotypu pohybu v ramenních kloubech. 

Zlepšení stability ve stoje a při chůzi. 

Návrh terapie: Nácvik pohybu v ramenních kloubech bez přetížení horních fixátorů 

lopatek; nácvik stability vsedě na gymballu a ve stoje s přidržením žebřin 

Provedení: 

o Korigovaní sed. Nácvik správného stereotypu zapojení svalů v oblasti 

ramenních pletenců pomocí dřevěné tyče: pacientka drží dřevěnou tyč v rukou 

na šíří ramen a zdvihá končetiny do přepažení s případnou do pomocí terapeuta, 

v průběhu celého pohybu se snaží o určení centrovaného postavení ramenních 

pletenců. Varianta s overballem: pacientka podává overball, který drží oběma 

rukama terapeutovi, snaží se o nejvyšší možnou extenzi v loketních kloubech 

a zároveň o flexi v ramenních kloubech s udržením centrovaného postavení 

ramenních pletenců. 

o Korigovaní sed a následný nácvik pomalého vstávání ze sedu s centrovanými 

klouby dolních končetin a zapojením HSSP (Pacientka si dá ruce v pas a snaží 

se vytlačit prsty ven a následně udržet tuto pozici a zapojit dýchání). Terapeut 

dbá, aby klouby dolních končetin zůstaly v ose, nácvik s využitím therabandu 

na stehnech. 

o Korigovaný sed na gymballu s následným pokoušením se o odlehčení pat 

a postavení nohou na špičky v tomto sedu a snaha o odlehčení jedné dolní 

končetiny v tomto sedu. Terapeut jistí míč a pacienta, aby neupadl. 

o Korigovaný stoj s přidržením žebřin a následný nácvik stoje na špičkách a jeho 

korekce, nácvik stoje na jedné dolní končetině a jeho korekce. Nácvik 

zanožování, unožování a pochodování s oporou o žebřiny. Snaha o co největší 

možné odlehčení horních končetin, které se v průběhu cvičení jistí o žebřiny. 
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Výsledek: Pacientka stále nezvládá stabilizovat sed na gymballu při odlehčení dolních 

končetin. Je schopná vydržet ve stoji na jedné dolní končetině s výrazným zapřením 

horní končetinou zboku o žebřiny 10 vteřin. 

Autoterapie: Nácvik stoje na jedné dolní končetině s přidržením se čela postele, trénink 

pochodování u čela postele, zanožování a unožování u čela postele. 
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3.7 Kontrolní kineziologický rozbor 

29. 1. 2019 

3.7.1 Status praesens: 

3.7.1.1 Subjektivní: Pacientka se cítí dobře. Udává bolest horních končetin 

v ramenních kloubech a parestezie.  

3.7.1.2 Objektivní: Pacientka je při vědomí, orientovaná časem, místem i osobou. 

Schopná samostatné chůze o dvou PB. Bez známek kognitivního deficitu 

3.7.2 Vyšetření stoje 

3.7.2.1 Statické vyšetření stoje 

 Pacientka je po proběhlých terapiích schopná korekce stoje. Stále má tendenci 

se navracet k původnímu stereotypu stoje (viz vstupní kineziologické vyšetření).  

3.7.2.2 Dynamické vyšetření stoje 

 Rozvoj páteře zůstává stejný do flexe, extenze i lateroflexe.  

3.7.2.3 Specifické testy vyšetřující stoj 

 Provedení specifických testů zůstává stejné. 

o Stoj na špičkách: nestabilní, vydrží cca 5 s 

o Stoj na patách: nestabilní, provede, ale nevydrží v něm 

o Stoj na jedné dolní končetině: neprovede 

o Stoj na dvou vahách: neproveden 

o Rombergův stoj I, II, III: bez patologického nálezu 

o Véleho test: 1. stupeň (norma)  

3.7.3 Vyšetření dechového stereotypu 

 Došlo ke zlepšení dechového stereotypu. Hrudník se při nádechu rozvíjí 

laterálně. Pacientka je schopná korigovat dech, lokálně dýchat do břicha a dolní části 

hrudníku. Vědomě je schopna provést fyziologickou dechovou vln tzn. nádech i výdech 

s iniciací v břišní oblasti a vedením kraniálním směrem. 
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3.7.4 Vyšetření chůze 

Při chůzi o dvou PB se snaží o centrované postavení ramenních pletenců 

bez jejich elevace a bez zavěšení do PB. Stále má tendenci navracet se k původnímu 

stereotypu. 

3.7.5 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

3.7.5.1 Vyšetření stereotypu extenze v kyčelním kloubu 

Stereotyp extenze v kyčelním kloubu zůstává stejný. Pacientka oboustranně 

aktivuje nejprve paravertebrální svaly, provede extenzi v bederní páteři a až následně 

extenduje končetinu, kdy první nastupuje aktivita ischiokrurálních svalů a následně 

až aktivita m. gluteus maximus. 

3.7.5.2 Vyšetření stereotypu abdukce v kyčelním kloubu 

Oboustranně zůstává flexorový mechanismus. 

3.7.5.3 Vyšetření stereotypu flexe trupu 

Pacientka stále provádí flexi trupu za předchozího švihu dolních končetin 

vysoko nad podložku. Není schopná flektovat trup za současného udržení dolních 

končetin volně na podložce při variaci s odporem v plantární flexi. 

3.7.5.4 Vyšetření stereotypu flexe šíje 

Pohyb do flexe šíje je omezen zadní stabilizací C0 až C3 segmentů krční páteře. 

3.7.5.5 Vyšetření stereotypu kliku 

Stále neprovede. 

3.7.5.6 Vyšetření stereotypu abdukce v ramenním kloubu 

Při abdukci ramen se pacientka snaží o centrované postavení ramenního pletence 

a zapojení dolních fixátorů lopatek. Přetrvává bolestivost a omezený rozsah 

pohybu. 
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3.7.6 Vyšetření HSSP pomocí testů vycházejících z Australské školy 

3.7.6.1 Test vtahování břišní stěny „Abdominal drawing in test“ vleže na zádech 

Pacientka je schopná aktivovat HSSP vleže na zádech. Palpuji aktivitu 

m. transverzus abdominis. Pánev je v neutrální poloze. Pacientka má stále tendenci 

zadržovat v této poloze dech. 

3.7.6.2 Test vtahování břišní stěny „Abdominal drawing in test“ vleže na zádech 

se zatížením dolní končetiny 

Pacienta je schopná při nadzdvihnutí jedné dolní končetiny udržet 

neutrální postavení pánve. Má tendenci zadržovat dech. 

3.7.7 Palpace měkkých tkání 

I po opakovaném uvolňování přetrvává zvýšené napětí v oblasti šíje 

a paravertebrálních svalů. Přetrvává zvýšené napětí a bolestivost m. quadratus 

lumborum a m. iliopsoas bilaterálně. Došlo ke snížení hypertonu a bolestivosti 

m. piriformis bilaterálně, ale zvýšené napětí v této oblasti přetrvává. Sníženo napětí 

v oblasti krátkých adduktorů bilaterálně. 

Došlo ke zvýšení tonu v oblasti mezilopatkových svalů a dolních fixátorů 

lopatek i zvýšení tonu v oblasti břišních svalů bilaterálně. V oblasti gluteálních svalů 

bilaterálně přetrvává hypotonie. 

I po uvolňování přetrvává snížená protažitelnost hrudní i zádové fascie a snížená 

protažitelnost kůže v břišní oblasti vpravo.  

 Horní a dolní končetiny jsou stále oteklé, kůže nepružná v celém průběhu. 

3.7.8 Vyšetření kloubní vůle 

Došlo ke zlepšení pohyblivosti lopatky. Klouby hrudní i bederní páteře a horních 

i dolních končetin zůstávají bez kloubní vůle  
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3.7.9 Kontrolní antropometrické vyšetření 

Výška těla ve stoji: 130 cm 

Rozdíl exspiračním a inspiračním postavením hrudníku: 2 cm 

Tabulka č. 23 Kontrolní antropometrické údaje horních končetin 

HKK Levá (cm) Pravá (cm) Rozdíl (cm) 

Délkové míry 

Délka HK (akromion – 

dactylion) 
51 51 0 

Délka paže (akromion – 

laterální epicondyl 

humeru) 

26 26 0 

Délka předloktí 

(olecranon – processus 

styloideus ulnae) 

19 19 0 

Délka ruky (spojnice 

mezi processi styloidei 

– dactylion) 

12 12 0 

Obvodové míry 

Paže – relaxovaná  33 33 0 

Paže – kontrahovaná  34 34 0 

Loket 28 28 0 

Předloktí 26 26 0 

Zápěstí 16 16 0 
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Tabulka č. 24 Kontrolní antropometrické údaje dolních končetin 

DKK Levá (cm) Pravá (cm) Rozdíl (cm) 

Délkové míry 

Anatomická délka 

(trochanter major – 

malleolus lateralis) 

61 61 0 

Funkční délka (SIAS – 

malleolus medialis) 
76 76 0 

Umbilikální déka 

(umbilikus – malleolus 

medialis) 

68 68 0 

Délka stehna 

(trochanter major – lat. 

štěrbina kolenního 

kloubu) 

38 39 0 

Délka bérce (hlavička 

fibuly – malleolus 

lateralis 

32 32 0 

Obvodové míry 

Stehno – 15 cm nad 

patellou 
62 62 0 

Stehno – 10 cm nad 

patellou 
48 48 0 

Nad kolenním kloubem 45 45 0 

Přes kolenní kloub 44 44 0 

Lýtko – tuberositas 

tibiae 
43 43 0 

Lýtko – nejširší část 43 43 0 

Přes patu a nárt 29 29 0 

Hlezno 25 25 0 
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3.7.11 Vyšetření pohyblivosti páteře – distance na páteři 

Tabulka č. 25 Kontrolní měření distancí na páteři 

Název vyšetření Změna distance 

Stiborův příznak 6 cm 

Schoberův příznak 5 cm 

Čepojevův příznak 2 cm 

Ottův příznak 
Inkl.: 2 cm 

Rekl.: 1 cm 

Zkouška lateroflexe 
P: 10 cm 

L: 18 cm 

Brada – sternum  2 cm 

Fosterierova flesche 0 cm 

Tomayerův příznak + 34 cm 
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3.7.13 Kontrolní goniometrické vyšetření 

Rozsahy pohybu v kloubech byly měřeny pomocí plastového goniometru. 

Tabulka č. 26 Kontrolní měření rozsahů pohybu v kloubech horních končetin 

HKK Aktivně Pasivně   

 P L P L 

Ramenní kloub 

S 10-0-60 

F 30-0-x 

T neprovede  

R 30-0-10 

S 10-0-80 

F 10-0-x 

výchozí polohu 

R 45-0-10 

S 10-0-70 

F 35-0-x 

 

R 30-0-10 

S 10-0-90 

F 10-0-x 

 

R 45-0-10 

Loketní kloub S 0-20-40 S 0-20-110 S 0-20-65 S 0-20-115 

Radioulnární 

kloub 
T 0-0-10 T 0-0-10 T 0-0-10 T 0-0-10 

Zápěstní kloub S 0-30-0 S 0-30-0 S 0-30-0 S 0-30-0 

 Rozsahy drobných kloubů rukou byly vyšetřeny pouze orientačně bez použití 

prstového goniometru.  

 Metakarpoflalangeální a interfalangeální klouby jsou drženy ve flekčním 

postavení. V první interfalangeálním skloubení druhého a třetího prstu již nejde 

ani pasivně dosáhnout nulového postavení. Ve zbylých kloubech jde pasivně dosáhnout 

fyziologického postavení. Oboustranně symetrické. 

 V prvním interfalangeálním kloubu druhého prstu ruky je přítomna ulnární 

deviace. Ve třetím, čtvrtém a pátém prstu je v prvním interfalangeálním kloubu 

přítomna radiální deviace. Oboustranně, s větší výrazností na levé ruce. 

 Do abdukce a addukce je v metakarpofalangeálních kloubech obou rukou nulový 

rozsah jak pasivně, tak aktivně.  
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Tabulka č. 27 Kontrolní měření rozsahů pohybu v kloubech dolních končetin 

DKK Aktivně Pasivně 

 P L P L 

Kyčelní kloub 

S 5-0-55 

S (90° v kol. kl.) 

5-0-90 

F 25-0-30 

R 30-0-10 

S 5-0-80 

S (90° v kol. kl.) 

5-0-90 

F 5-0-25 

R 35-0-10 

S 10-0-65 

S (90° v kol. kl.) 

10-0-90 

F 30-0-30 

R 35-0-10 

S 10-0-90 

S (90° v kol. kl.) 

10-0-90 

F 10-0-30 

R 35-0-10 

Kolenní kloub S 5-0-90 S 5-0-80 S 0-0-95 S 0-0-80 

Hlezenní kloub 
S 0-0-0 

R 0-0-0 

S 0-0-0 

R 0-0-0 

S 0-0-0 

R 0-0-0 

S 0-0-0 

R 0-0-0 

 Rozsahy drobných kloubů nohou byly vyšetřeny pouze orientačně bez použití 

prstového goniometru.  

V prvním i druhém interfalangeálním kloubu druhého až pátého prstu obou 

nohou je flekční držení. Je možná pasivně dosáhnout nulového postavení. 

V interfalangeálním kloubu palce je výchozím držením flexe 30° bez možnosti pasivně 

dosáhnout nulového postavení oboustranně.  
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3.7.14 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka č. 28 Kontrolní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sval/ svalová skupina P L 

M. triceps surae   

> m gastrocnemius nelze nelze 

> m. soleus nelze nelze 

Flexory kyčelního 

kloubu 
  

> m. iliopsoas 1 1 

> m. rectus femoris 1 1 

> m. tensor fascie latae 0 0 

Adduktory kyčelního 

kloubu 
  

> krátké adduktory 1 1 

> dlouhé adduktory 1 1 

Flexory kolenního 

kloubu 
2 0 

M. piriformis 2 2 

M. quadratus lumborum 2 2 

M. erector spinae 2 2 

M. pectoralis major   

> pars clavicularis 1 1 

> pars sternalis nelze nelze 

> pars abdominalis nelze nelze 

M. trapezius nevyšetřeno nevyšetřeno 

M. levator scapulae nevyšetřeno nevyšetřeno 

M. 

sternocleidomastoideus 
nevyšetřeno nevyšetřeno 

Nelze objektivně vyšetřit zkrácení v m. triceps surae, protože má pacientka 

nulovou pohyblivost v hlezenních kloubech s tvrdou zarážkou.  
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 Nelze vyšetřit zkrácení sternální a klavikulární části m. pectoralis major, protože 

pacientku limituje rozsah v ramenním klubu do abdukce a nedosáhne výchozího 

postavení pro vyšetření těchto částí svalu. 

 Zkrácení m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus jsem 

nevyšetřovala s ohledem na stav krční páteře pacientky (viz anamnéza). 

3.7.15 Kontrolní vyšetření hypermobility 

Tabulka č. 29 Kontrolní vyšetření hypermobility dle Jandy 

Dle Jandy Pravá Levá 

Zkouška předklonu norma norma 

Zkouška lateroflexe norma norma 

Zkouška rotace hlavy neprovedeno neprovedeno 

Zkouška sepjatých prstů norma norma 

Zkouška sepjatých rukou norma norma 

Zkouška extendovaných loktů norma norma 

Zkouška šály norma norma 

Zkouška zapažených paží norma norma 

Zkouška založených paží norma norma 

Zkouška posazení na paty norma norma 

 Zkouška rotace hlavy neprovedena s ohledem na stav krční páteře pacientky 

(viz Anamnéza).  
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Tabulka č. 30 Kontrolní vyšetření hypermobility dle Sachseho 

Dle Sachseho Pravá Levá 

Extenze bederní páteře A A 

Flexe bederní páteře A A 

Lateroflexe bederní páteře A A 

Rotace hrudní páteře A A 

Rotace krční páteře neprovedeno neprovedeno 

Dorzální flexe MCP A A 

Extenze v loketním kloubu A A 

Zkouška šály A A 

Zkouška zapažených paží A A 

Abdukce v glenohumerálním kloubu A A 

Extenze v kolenním kloubu A A 

Rotace v kyčelním kloubu A A 

 Zkouška rotace hlavy neprovedena s ohledem na stav krční páteře pacientky 

(viz Anamnéza).  
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3.7.16 Kontrolní vyšetření svalové síly dle Jandy 

Pokud není uvedeno jinak, svalová síla byla vyšetřena lege artis pomocí 

Jandových svalových funkčních testů.  

Svalová síla svalů v oblasti krční páteře vyšetřena pouze šetrně orientačně 

s ohledem na fixaci krční páteře a nález v oblasti C3/C4. V oblasti krční páteře je 

výrazně omezený pohyb. Svalová síla do flexe krční páteře (orientačně) na stupni 3: 

pacientka je schopná překonat gravitaci. Svalová síla do extenze krční páteře 

nevyšetřována, pacientce pohyb nedělá dobře. 

Tabulka č. 31 Kontrolní vyšetření svalové síly svalů trupu dle Jandy 

TRUP P strana L strana 

Flexe trupu 3 3 

Flexe trupu s rotací 3 3 

Extenze trupu 2 2 

Elevace pánve 4 4 
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Tabulka č. 32 Kontrolní vyšetření svalové síly svalů horních končetin dle Jandy 

HKK P strana L strana 

ADD lopatky 4 4 

Kaudální posun lopatky s ADD 3 3 

Elevace lopatky 5 5 

ABD lopatky s rotací 3 3 

Flexe ramenního kloubu 3+ (OP) 3+ (OP) 

Extenze ramenního kloubu 3 (OP) 3 (OP) 

ABD ramenního kloubu 4 (OP) 4 (OP) 

Horizontální abdukce ramenního kloubu neprovede VP neprovede VP 

Horizontální ADD ramenního kloubu neprovede VP neprovede VP 

ZR ramenního kloubu 3 (OP) 3 (OP) 

VR ramenního kloubu 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe loketního kloubu 

SP: 4 (OP) 

PP: 4 (OP) 

NP: 4 (OP) 

4 (OP) 

4 (OP) 

4 (OP) 

Extenze loketního kloubu 4 (OP) 4 (OP) 

Supinace předloktí nulový rozsah nulový rozsah 

Pronace předloktí 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe s radiální dukcí zápěstí nulový rozsah nulový rozsah 

Flexe s ulnární dukcí zápěstí nulový rozsah nulový rozsah 

Extenze s radiální dukcí zápěstí nulový rozsah nulový rozsah 

Extenze s ulnární dukcí zápěstí nulový rozsah nulový rozsah 

Flexe MCP kloubů 4 (OP) 4 (OP) 

Extenze MCP kloubů 1-2 (OP) 1-2 (OP) 

ADD MP kloubů nulový rozsah nulový rozsah 

ABD MP kloubů nulový rozsah nulový rozsah 

Flexe IP1 kloubů 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe IP2 kloubů 3 (OP) 3 (OP) 
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Opozice palce a malíku 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe MP kloubu palce 4 (OP) 4 (OP) 

Extenze MP kloubu palce 3 (OP) 3 (OP) 

ABD MP kloubu palce 4 (OP) 4 (OP) 

ADD MP kloubu palce 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe IP kloubu palce 4 (OP) 4 (OP) 

Extenze IP kloubu palce 3 (OP) 3 (OP) 
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Tabulka č. 33 Kontrolní vyšetření svalové síly svalů dolních končetin dle Jandy 

DKK P strana L strana 

Flexe kyčelního kloubu 4+ (OP) 4+ (OP) 

Extenze kyčelního kloubu 

s nataženým/pokrčeným kolenním 

kloubem 

4/4 (OP) 4/4 (OP) 

ABD kyčelního kloubu 3+ (OP) 3 (OP) 

ADD kyčelního kloubu 4 (OP) 4 (OP) 

ZR kyčelního kloubu 3 3 

VR kyčelního kloubu 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe kolenního kloubu 4 (OP) 4 (OP) 

Extenze kolenního kloubu 4 4 

PF hlezna při extenzi/flexi kolenního 

kloubu 
nulový rozsah nulový rozsah 

Inverze s PF hlezna nulový rozsah nulový rozsah 

Inverze s DF hlezna nulový rozsah nulový rozsah 

Everze s PF hlezna nulový rozsah nulový rozsah 

Flexe MP kloubů 1-2 1-2 

Extenze MP kloubů 1-2 1-2 

ADD MP kloubů 1-2 1-2 

ABD MP kloubů 1-2 1-2 

Flexe IP1 kloubů 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe IP2 kloubů 3 (OP) 3 (OP) 

Flexe MP kloubu palce 3 (OP) 3 (OP) 

Extenze MP kloubu palce 1-2 1-2 

Flexe IP kloubu palce 3 3 

Extenze IP kloubu palce 1-2 1-2 
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3.7.17 Kontrolní vyšetření ADL 

 Vyšetření ADL provedeno orientačně prostřednictvím otázek a 

pozorováním v průběhu kontrolního kineziologického rozboru. 

 Pacientka se stále sama neučeše a neoblékne. Pravou rukou není schopná se 

najíst. 

3.7.18 Kontrolní vyšetření úchopů 

Tabulka č. 34 Kontrolní vyšetření úchopů 

Jemný úchop PHK LHK 

Štipec provede provede 

Pinzetový úchop provede provede 

Špetka provede provede 

Laterální úchop provede provede 

Cigaretový úchop provede provede 

Silový úchop PHK LHK 

Kulový úchop neprovede neprovede 

Válcový úchop provede provede 

Háčkový úchop provede provede 
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3.7.19 Kontrolní neurologické vyšetření 

3.7.19.1 Kontrolní orientační vyšetření hlavových nervů 

XIII. n. olfactorius  bez čichového a chuťového deficitu 

XIV. n. opticus  nosí brýle na čtení 

XV. n. oculomotorius  volný pohyb očí do všech směrů 

XVI. n. trochlearis zvládá pohyb na nos 

XVII. n. trigeminus  citlivost obličeje bez deficitu 

XVIII. n. facialis  symetrie mimických svalů 

XIX. n. facialis  symetrie mimických svalů 

XX. n. vestibulocochlearis  bez sluchového deficitu, negativní Hautantova zkouška 

XXI. n. glosopharyngeus  změna chuti (po operaci patra), zvládá polykání,  

XXII. n. vagus  zachovalá klenba měkkého patra 

XXIII. n. accessorius  neporušena funkce musculus sternocleidomastoideus a 

 musculus trapezius 

XXIV. n. hypoglossus  jazyk symetrický 

3.7.19.2 Kontrolní vyšetření čití 

Povrchové čití:  

o Taktilní: V oblasti pravého kolenního kloubu udává pacientka nižší citlivost než 

v oblasti levého. Snížená citlivost v oblasti nohou. 

o Termické: V oblasti levého kolenního kloubu a pravé nohy udává pacientka 

nižší citlivost pro chlad. 

o Algické: Celkově zvýšená bolestivost. 

o Diskriminační: Bez patologického nálezu 

o Parestezie v obou horních končetinách. Pacientka udává, že se parestezie 

přesouvají po celých horních končetinách nezávisle na vnější příčinně. 

Hluboké čití bez patologického nálezu.  
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3.7.19.3 Kontrolní vyšetření šlachookosticových reflexů 

Tabulka č. 35 Kontrolní vyšetření šlachookosticových reflexů horních končetin 

HKK Pravá Levá 

Bicipitový reflex normoreflexie normoreflexie 

Tricipitový reflex normoreflexie normoreflexie 

Reflex flexorů ruky normoreflexie normoreflexie 

Tabulka č. 36 Kontrolní vyšetření šlachookosticových reflexů dolních končetin 

DKK Pravá Levá 

Patellární normoreflexie normoreflexie 

Achillovy šlachy 

nelze vyšetřit z důvodu 

omezeného rozsahu v 

hleznu 

nelze vyšetřit z důvodu 

omezeného rozsahu v 

hleznu 

Medioplantární 

nelze vyšetřit z důvodu 

omezeného rozsahu v 

hleznu 

nelze vyšetřit z důvodu 

omezeného rozsahu v 

hleznu 

3.7.19.4 Kontrolní vyšetření pyramidových jevů zánikových 

Tabulka č. 37 Kontrolní vyšetření zánikových pyramidových jevů horních končetin 

HKK Pravá Levá 

Mingazziniho 

příznak 
negativní negativní 

Barrého příznak negativní negativní 

Difourův příznak negativní negativní 

Ruseckého příznak negativní negativní 
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Tabulka č. 38 Kontrolní vyšetření zánikových pyramidových jevů dolních končetin 

DKK Pravá Levá 

Mingazziniho 

příznak 
negativní negativní 

Barrého příznak negativní negativní 

3.7.19.5 Kontrolní vyšetření pyramidových jevů iritačních 

Tabulka č. 39 Kontrolní vyšetření iritačních pyramidových jevů horních končetin 

HKK Pravá Levá 

Justerův příznak negativní negativní 

Hoffmanův příznak negativní negativní 

Tromnerův příznak negativní negativní 

Tabulka č. 40 Kontrolní vyšetření iritačních pyramidových jevů dolních končetin 

DKK Pravá Levá 

Babinského příznak negativní negativní 

Chaddockův příznak negativní negativní 

Oppenheimův 

příznak 
negativní negativní 

Vítkův příznak negativní negativní 

3.7.19.6 Kontrolní vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe: 

o Při pohybu ruka – nos oboustranně mírná diskoordiance 

o Pohyb pata – koleno oboustranně bez patologického nálezu 

Vyšetření diadochokineze bez patologického nálezu (vyšetřeno pomocí rychlého 

střídání pronace/ supinace předloktí).  
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3.7.20 Závěr kontrolního kineziologického rozboru 

Pacientka se naučila zkorigovat stoj, ale stále má tendence navracet 

se k původnímu stereotypu. Ve stoji na špičkách i na patách přetrvává výrazná 

nestabilita, stoj na jedné dolní končetině stále neprovede. Pacientka je schopná 

zkorigovat chůzi o dvou PB. Při chůzi se snaží neelevovat ramenní pletence 

a „nezavěšovat se“ do PB. Pacientka je schopná zkorigovat svůj stereotyp do abdukce 

v ramenních kloubech tak, aby nedocházelo k přetížení horních fixátorů lopatek 

a elevaci ramen. Stereotypy pohybu do extenze a abdukce v kyčelním kloubu, do flexe 

trupu a flexe šíje a stereotyp kliku zůstávají beze změny. Pacientka se snaží o zapojení 

HSSP, udrží neutrální postavení pánve v poloze na zádech i při nadzdvihnutí dolní 

končetiny, ale není schopná v této poloze volně dýchat.  

Došlo ke snížení tonu a palpační bolestivosti m. piriformis bilaterálně, zvýšení 

napětí v této oblasti však přetrvává. Došlo ke zvýšení napětí v oblasti mezilopatkových 

svalů, horních fixátorů lopatek a svalů břišní stěny.  

Došlo k uvolnění lopatky do všech směrů, ale v oblasti hrudní a bederní páteře a 

v kloubech horních a dolních končetin stále chybí kloubní vůle.    

 Rozsahy pohybu v kloubech obou horních končetin zůstávají nezměněné. Došlo 

ke zlepšení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu do flexe při extendovaném kolenním 

kloubu bilaterálně aktivně i pasivně o 5 stupňů (vpravo z 50° na 55° aktivně, z 60° na 

65° pasivně; vlevo ze 75° na 80° aktivně a z 85° na 90° pasivně) Dále došlo ke zvětření 

rozsahu pohybu do abdukce v kyčelním kloubu bilaterálně aktivně i pasivně o 5° 

(vpravo z 20° na 25°, aktivně a z 25° na 30° pasivně; vlevo z 0° na 5° aktivně, z 5° na 

10° pasivně) Do extenze v kyčelním kloubu došlo ke zvětšení pouze pasivního rozsahu 

pohybu z 5° na 10° bilaterálně. 

 Došlo k protažení ischiokrurálních svalů vlevo ze stupně 1 na stupeň 0. Dále 

došlo k mírnému protažení adduktorů a flexorů kyčelních kloubů, které se projevilo 

zvětšením rozsahu pohybu do abdukce a extenze bilaterálně o 5°.  

 Zvětšení svalové síly do abdukce lopatky s rotací a deprese lopatky ze stupně 2 

na stupeň 3. Zvětšila se síla do flexe v ramenním kloubu ze stupně 3 na stupeň 3+. 

A síla do abdukce v ramenním kloubu ze stupně 4 na stupeň 4+. Na dolních končetinách 

došlo ke zvýšení svalové síly flexorů kyčelního kloubu ze stupně 4 na stupeň 4+, 
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extenzorů kyčelního kloubu ze stupně 3 na stupeň 4+ a abduktorů kyčelního kloubu ze 

stupně 3 na stupeň 4+. 

 Pacientka má stále problém s navlečením kalhot a ponožek. Kvůli stále 

výraznému omezení v ramenních kloubech se neučeše. Neprovede kulový úchop. 

 Pacientka stále cítí parestezie v horních končetinách a změněnou citlivost 
v oblasti dolních končetin jako při vstupním vyšetření.  
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3.8 Zhodnocení efektu terapie 

 Pacientka byla hospitalizována v Revmatologickém ústavu po dobu 2 týdnů, 

během kterých absolvovala denně jednu terapeutickou jednotku s fyzioterapeutem 

(po dobu 1 hodiny) a jednu terapeutickou jednotku s ergoterapeutem (po dobu 

30 minut). Cílem krátkodobého terapeutického plánu bylo především zlepšení kloubní 

vůle a normalizace svalového napětí, protažení zkrácených svalů, zvýšení svalové síly, 

zlepšení provánění pohybového stereotypu horních končetin, základní zapojení HSSP 

vleže na zádech, korekce stoje a chůze o dvou PB. 

 Během terapií se podařilo snížit hypertonus m. piriformis obou stran. Oproti 

tomu přetrvává hypertonus šíjových i paravertebrálních svalů i po opakované 

uvolňování. Nepodařilo se zlepšit kloubní vůli kloubů horních ani dolních končetin. 

Mobilita lopatek se zlepšila, lopatky jsou volné do všech směrů. 

 Kloubní rozsahy horních končetin zůstávají nezměněné. Podařilo se zvětšit 

rozsah do flexe v kyčelním kloubu při extendovaném koleni, do abdukce v kyčelním 

kloubu a do extenze v kyčelním kloubu bilaterálně, pravděpodobně protažením 

zkrácených svalů. Došlo tedy k protažení ischiokrurálních svalů, flexorů a adduktorů 

kyčelního kloubu bilaterálně. 

 Pacientka se především naučila zapojovat dolní fixátory a adduktory lopatek. 

Došlo ke zvýšení jejich síly. Svalová síla byla zvýšena do abdukce lopatky s rotací 

a deprese lopatky bilaterálně. Zároveň došlo ke zvýšení svalové síly flexorů a abduktorů 

ramenního kloubu také bilaterálně. Na dolních končetinách došlo ke zvýšení svalové 

síly flexorů, extenzorů i abduktorů obou kyčelních kloubů. 

  Pacientka i po proběhlých terapiích cítí parestezie v horních končetinách. 

 Během sedmi terapeutických jednotek byla pacientka zainstruována, jakým 

způsobem korigovat stoj i chůzi o dvou PB. Samostatnou chůzi bez pomůcek jsme 

nekorigovali z důvodu výrazných nedostatků ve stabilitě, které jsme se během terapií 

snažili snížit. Pacienta je stále velmi nestabilní v modifikacích stoje a není schopná 

provést stoj na jedné dolní končetině. 

 Pacientka zlepšila pohybový stereotyp do ABD v obou ramenních kloubech, kdy 

je pacientka schopná abdukovat paže fyziologickým timingem svalů definovaným dle 

Jandy. Ostatní stereotypy pohybu, kterými jsou extenze a abdukce v kyčelním kloubu, 
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flexe trupu a flexe šíje se nepodařilo zkorigovat. Pacientka má stále problém 

s některými ADL. 

 S ohledem na diagnózu a délku, po kterou se toto onemocnění projevuje 

a je diagnostikováno, nemůžeme předpokládat, že bude efekt terapie stoprocentní, proto 

hodnotím efekt terapie jako kladný. Velmi účinné bylo pro pacientku posilování horních 

končetin na podkladě metody PNF. Dále nácvik stabilizace, ve kterém by bylo velmi 

přínosné v budoucnu pokračovat.  
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4 Závěr 

Během praxí v Revmatologickém ústavu jsem měla možnost se seznámit s řadou 

revmatologických onemocnění, se kterými jsem se v jiných zařízeních nesetkala 

a prakticky si osvojila dovednosti potřebné v jejich fyzioterapeutické péči. Měla jsem 

možnost se velmi podrobně seznámit s onemocněním juvenilní idiopatická artritida, 

a to jak z teoretického hlediska, tak z praktického.  

 Juvenilní idiopatická artritida je autoimunitní onemocnění, které má mnoho 

podob, a proto je nezbytné velmi důsledná diagnostika, která umožní včasné zahájení 

léčby. V průběhu tvorby této bakalářské práce jsem si uvědomila důležitost 

fyzioterapeutické péče u tohoto onemocnění, a především časnost zahájení této péče, 

což souvisí i s důležitostí správně provedené diagnostiky. 

 Protože jsem měla možnost se s pacientkou setkávat v průběhu terapie každý 

den, mohla jsem dostávat zpětnou vazbu z každé jednotlivé terapie velmi podrobně 

a díky tomu jsem mohla dobře zhodnotit efekt mnou zvolené terapie a přístupu.  

 Celá souvislá praxe v Revmatologickém ústavu a čas strávený v přítomnosti 

zkušených fyzioterapeutů mi přinesl spoustu zkušeností do budoucna.  
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6 Přílohy 

Příloha č. 1 – Souhlas Etické komise 

 



II 
 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 
deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 
pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 
průběhu terapie prováděné v rámci praxe na ………………….………………………., 
kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou 
terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci 
bakalářské práce na UK FTVS, s názvem ……………………………………………….. 

 
Cílem této bakalářské práce je 
……..............................................................................................  
 
Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 
v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 
uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 
nebyla zneužita. 
 
Jméno a příjmení řešitele ........................................................................ 
Podpis:........................  
 
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení.................................. 
Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 
souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 
uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 
vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 
relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 
uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 
následně informovat řešitele. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta  ..............................................  Podpis pacienta: ...................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .........................................….. 

Vztah zákonného zástupce k pacientovi ....................................  Podpis: .......................... 
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