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Abstrakt 

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující 

spondylitida a stavem po TEP levého kyčelního kloubu 

 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je seznámit se a prohloubit znalosti v problematice 

týkající se totální endoprotézy kyčelního kloubu a ankylozující spondylitidy. Zároveň si 

v praktické části zkusit i zopakovat dovednosti, které jsem při studiu fyzioterapie na UK 

FTVS získala.  

 

Shrnutí: Tato bakalářská práce je rozdělena na obecnou a praktickou část. V obecné části 

jsou shrnuté teoretické znalosti o kyčelním kloubu a ankylozující spondylitidě. 

Popisovala jsem stavbu kyčelního kloubu, osteoartritidu, koxartrózu, konzervativní i 

operační léčbu koxartrózy a následnou rehabilitační péči po TEP kyčelního kloubu. U 

teoretické problematiky ankylozující spondylitidy jsem se zaměřila na klinický obraz, 

léčbu, terapii a případné výkony tohoto onemocnění. Praktická část popisuje kazuistika 

pacienta, obsahuje vstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý terapeutický 

plán, průběh jednotlivých terapeutických setkání, výstupní kineziologický rozbor a 

zhodnocení výsledků terapie. 

 

Klíčová slova: fyzioterapie, TEP kyčelního kloubu, ankylozující spondylitida 

  



   
 

 
 

 

Abstract 

 

Title: Casuistry of physiotherapeutic treatment of a patient with ankylosing spondylitis 

diagnosis and in the condition after total hip replacement 

 

Aim: The aim of this bachelor thesis is to become acquainted and deepen the knowledge 

regarding the issue of total hip arthroplasty and ankylosing spondylitis as well as 

repeating the acquired skills I’ve gained during the study of physiotherapy at the UK 

FTVS in the practical part of my thesis.  

 

Summary: This bachelor thesis is devided into general and practical part. The theoretical 

knowledge of hip joint and ankylosing spondylitis are summarised in the general part of 

the thesis. I was describing joint construction, osteoarthritis, coxarthrosis, conservative 

and surgical treatment of coxarthrosis and the follow up care after the total hip 

arthroplasty. In the theoretical issue of ankylosing spondylitis, I focused on the clinical 

picture, treatment, therapy and possible performances of this disease. The practical part 

is describing the case report of the pacient, contains initial kinesiological analysis, short-

term and long-term therapeutic plan, the process of individual therapeutic meetings, the 

output kinesiological analysis and evaluation of therapy results. 

 

Keywords: physiotherapy, total hip arthroplasty, ankylosing spondylitis 
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1 Úvod 
 

Tato bakalářská práce je vedená jako kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta 

s diagnózou ankylozující spondylitida a stavem po TEP kyčelního kloubu. Celou práci 

jsem rozdělila na dvě samostatné části – na teoretickou a praktickou. V první části jsem 

se snažila popsat problematiku stavu po TEP kyčelního kloubu a ankylozující 

spondylitidu. Obě tyto diagnózy jsou vždy obecně popsané a zároveň je zpracovaná jejich 

léčba. U problematiky kyčelního kloubu je zmíněna jeho stavba, pohyby, informace o 

osteoartritidě, koxartóze a následné léčbě. Ta je rozdělena na konzervativní přístup a 

aloplastiku. Dále je popsaná následná terapie po výkonu TEP kyčelního kloubu. V tématu 

ankylozující spondylitidy jsem se zaměřila na stádia tohoto onemocnění, kloubní a 

mimokloubní projevy, diagnostiku a terapii. Zde jsem léčbu rozdělila na fyzioterapii, 

ergoterapii, lázeňskou péči, farmakologii a revmatologické výkony. 

Praktická část je v této práci zmíněna jako druhá. Ukazuje kazuistiku pacienta s 

diagnózami, který mi byl přidělen na souvislé odborné praxi v Revmatologickém ústavu. 

Obsahuje metodiku práce, anamnézu, podrobný vstupní a výstupní kineziologický rozbor. 

Zároveň jsou zmíněny a podrobně popsány jednotlivá terapeutická setkání, krátkodobý a 

dlouhodobý plán. Praktická část je zakončená zhodnocením efektu terapie, který ukazuje 

na pacientovo zlepšení, kterého bylo dosáhnuto vůli pacienta cvičit i mimo terapeutická 

setkání a zvolenými fyzioterapeutickými postupy. 
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2 Teoretická část 
 

2. 1 Kyčelní kloub 
 

Kyčelní kloub (neboli latinsky articulatio coxae) je typologicky kloub kulovitý 

omezený s hlubokou jamkou. Umožňuje vykonávat pohyby DKK do flexe, extenze, 

abdukce, addukce a do rotací. (Hudák, 2015) 

 

2. 1. 1 Stavba kyčelního kloubu 
 

Kloubní plochy tvoří: caput femoris (hlavice), acetabulum (jamka), pulvinar 

acetabuli (tukový polštář), labrum acetabuli (lem vazivové chrupavky) a ligamentum 

transversum acetabuli. Kloubní pouzdro začíná na okrajích acetabula, dále se upíná na 

collum femoris, vpředu jde přes linea intertrochanterica a vzadu zůstává na crista 

intertrochanterica mimo kloub pro upínání svalů. (Čihák, 2016) 

 

2. 1. 2 Ligamenta kyčelního kloubu 
 

Ligamenta mají u kyčelního kloubu významnou roli, jejíž funkce je zesílení 

kloubního pouzdra. Ligamentum iliofemorale svou pevností ukončuje extenzi v kloubu a 

zabraňuje tak zaklonění trupu vůči femuru. Je to nejsilnější vaz v těle. Dalším je 

ligamentum pubofemorale, jehož funkce omezuje abdukci a zevní rotaci v kloubu. 

Ligamentum ischiofemorale omezuje addukci a vnitřní rotaci v kloubu. Zona orbicularis, 

která je pokračováním lig. ischiofemorale a lig. pubofemorale a ve stěně pouzdra vytváří 

vazivový prstenec, který podchycuje caput femoris. A posledním je ligamentum capitis 

femoris, což je štíhlý vaz, který jde uvnitř kloubu. (Čihák, 2016) 

 

2. 1. 3 Svaly kyčelního kloubu 
 

Svaly kyčelního kloubu a se dají rozdělit na zadní, pelvitrochanterické, ventrální 

svaly stehna, mediální svaly stehna a dorzální svaly stehna.  
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Zadní skupina svalů kyčelního kloubu tvoří m. gluteus maximus, medius, 

minimus a m. tensor fascia latae. Všechny tyto svaly se upínají do oblasti trochanter major 

na femuru. Kromě m. tensor fascia latae, který se upíná do fasciálního traktu iliotibialis. 

Funkčně jsou abduktory, rotátory a extenzory kyčle. M. tenzor fascia latae je do této 

skupiny řazen kvůli vývoji a pomocné extenzorové funkci, dále je totiž i pomocným 

flexorem kyčle. Inervované jsou tyto svaly z plexu sacralis dvěma nervy. Nervus gluteus 

inferior inervuje m. gluteus maximus a nervus gluteus superior ostatní svaly této skupiny. 

(Čihák, 2016) 

Pelvitrochanterické svaly začínají na pánvi okolo incisura ischiadica. Patří mezi 

ně m. piriformis, který svým průběhem anatomicky dělí foramen ischiadicum major na 

foramen suprapiriforme a infrapiriforme. Končí a upíná se na trochanter major femuru. 

Jeho funkcí je abdukce flektovaného kyčle a zevní rotace kloubu. Dalšími svaly této 

skupiny jsou m. gemellus superior, m. obturatorius inferior a m. quadratus femoris. 

Všichni jsou zevními rotátory kyčle a jsou inervované z plexu sacralis z L4 – S2. (Čihák, 

2016) 

Ventrální skupinu svalů stehna tvoří m. quadriceps femoris a m. sartorius. M. 

sartorius a m. rectus femoris (jedna ze 4 hlav m. quadriceps femoris) jsou dvoukloubové 

svaly a působí hlavně jako extenzory kolene. Mají ale zároveň pomocnou funkci pro 

kyčelní kloub do flexe. Ostatní hlavy m. quadriceps femoris už působí pouze jako 

extenzory kolene a ke kyčli se neváží žádnou funkcí. Inervace přední strany stehna je z n. 

femoralis. (Čihák, 2016) 

Mediální stranu tvoří tzv. adduktory stehna. Patří sem m. pectineus, m. adductor 

longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus, m. gracilis a m. obturatorius externus. 

Protože se většina těchto svalů upíná na zadní stranu femuru, jsou zevními rotátory 

kyčelního kloubu. Inervace je z plexu lumbalis nervem obturatoriem. M. pectineus je 

ještě inervován nervem femoralem a m. adductor magnus z nervus ischiadicus. (Čihák, 

2016) 

Dorzální skupina svalů stehna je tvořena m. biceps femoris, m. semitendinosus a 

m. semimembranosus. Všechny tyto svaly začínají na tuber ischiadicum a upínají se pod 

kolenní kloub z laterální (m. biceps femoris) i mediální strany (m. semitendinosus a m. 

semimembranosus). Jsou to dvoukloubové svaly a jejich hlavní funkcí je flexe kolene. 

Společně s mm. gluteii dělají pomocnou extenzi kyčle. Inervovány jsou cestou nervus 

ischiadicus s kořenovou inervací L4 – S2. (Čihák, 2016) 
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2. 2 Pohyby kyčelního kloubu 
 

Kyčelní kloub je z hlediska funkce pouze kloubem pro pohyb dolní končetiny vůči 

pánvi. Je to kloub nosný. Společně oba kyčelní klouby nesou a udržují rovnováhu trupu, 

která je vázaná na sklon pánve. Pouze pohyb v kyčelním kloubu je otáčivý pohyb hlavice 

vůči jamce. (Čihák, 2016) 

Základní postavení kyčelního kloubu je vzpřímený stoj a střední postavení je 

popsáno jako mírná flexe s mírnou vnější rotací a abdukcí. (Hudák, 2015) 

Rozsah pohybu v kyčelním kloubu je uveden ve stupních: flexe - 140°, extenze – 

15°, abdukce – 40°, addukce – 25°, vnitřní rotace – 35° a vnější rotace – 45°. (Ocran, 

2020) 

 

2. 3 Osteoartritida 
 

Osteoartritida představuje zánětlivé onemocnění kloubu, které vede 

k degenerativním změnám. Postihuje nejčastěji kyčle, kolena a klouby ruky. Může 

postihnout ale kterékoliv jiné klouby. K osteoartritidě patří bolest, která se projevuje 

nejčastěji po nebo při námaze. Kloub se vlivem zánětu deformuje a může dojít k jeho 

rozpadu. V pokročilých stádiích je často řešena operační formou v podobě náhrady 

kloubu. Podle světových statistických údajů toto onemocnění způsobuje až 20 % všech 

chronických bolestí. (Bednarčík, 2020) 

Toto onemocnění má několik příčin, mezi které patří narůstající věk, velká fyzická 

zátěž, rodinný výskyt, předchozí poškození kyčle a obezita. Vyskytuje se nejčastěji u lidí 

ve věku nad 50 let, ale samozřejmě i u mladších. (Fischer, 2014) 

Charakteristická bolest osteoartritidy začíná postupně a pomalu se šíří mnoho let. 

Na začátku se objevují akutní bolesti a otoky kloubů. Bolest je popisována jako bolavá a 

ostrá. Vzniká mechanická bariéra, kdy se zvyšující se aktivitou, kdy je na postižený kloub 

vyvíjena váha nebo odpor, dochází ke zvětšování bolesti. Bolest je obvykle zmírněna po 

několika minutách odpočinku. Někteří lidé s osteoartritidou tvrdí, že bolestivost přichází 

s chladným a vlhkým počasím. Což je pouze subjektivní hodnocení pacientů. Jak se 

nemoc vyvíjí a struktura kloubu je vážně poškozena, může se objevit i klidová a noční 

bolest. Dalším příznakem je ztuhlost, která následuje obvykle období nečinnosti. Nejhorší 
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je ráno nebo po odpočinku během dne. Trvá většinou kolem 2 - 3 minut a zbavit se jí dá 

hlavně pohybem. (Prieto-Alhambra, 2014) 

 

2. 4 Koxartróza 
 

Koxartróza je chronické degenerativní onemocnění kloubní chrupavky. Řídnutím 

chrupavkové vrstvy dochází k narušení její integrity a vede k zvýšenému tření kloubních 

povrchů o sebe. Koxartróza může být následkem zánětlivého procesu kloubů, neboli 

artritidy. Tento proces způsobuje progresivní bolesti a omezuje pohyblivost kloubu. 

Hlavními příčinami koxartrózy jsou degenerativní změny související s věkem, 

metabolické poruchy, traumatické poranění kloubu, akutní nebo chronické zánětlivé 

procesy a poruchy cévního zásobení kloubu. (Gottlieb, 2019) 

Koxartróza patří do skupiny osteoartróz a její zrádnost spočívá v tom, že i několik 

let nemusí být obtíže lokalizované přímo v kyčelním kloubu, ale mohou trpět například 

bolestmi v oblasti kříže. Pokud je bolest v oblasti sakroiliakálního skloubení a kolem 

postiženého kloubu, mají nemocní subjektivní obtíže i v okolí probíhajících mohutných 

svalů. Stupně koxartrózy na RTG snímku nemusí vždy souhlasit s funkčním nálezem. 

(Rychlíková, 2019) 

Dalšími příčinami vzniku může být vývojová kyčelní dysplazie, zánět kyčelního 

kloubu, protruze acetabula (Ottovo – Chrobakova pánev) nebo idiopatická nekróza 

hlavice femuru. (Koudela, 2004) 

 

2. 4. 1 Klinický obraz koxartrózy 
 

Z anamnézy zjišťujeme bolestivost kloubu a omezení rozsahu pohybu. Potíže 

bývají ze začátku po námaze, pak jsou i klidové a noční. Objektivně sledujeme 

antalgickou chůzi, kdy pacient šetří právě nemocnou DK. U rozsahů pohybu je bolestivá 

vnitřní rotace zvláště při 90° flexi. Viditelně je patrná hypotrofie stehenního a gluteálního 

svalstvo. Vznikají kontraktury. Jednou z nich je semiflekční kontraktura, jejíž důsledkem 

vzniká hyperlordóza bederní páteře. Další je addukční kontraktura, kdy se objevuje 

relativní zkrat končetiny. (Koudela, 2004) 
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Další zdroj poukazuje na jeden hlavní subjektivní příznak, kterým je bolest. Ta je 

často lokalizovaná přímo na místě trochanter major, což je průvodním příznakem 

burzitidy.  Dále je lokalizovaná v inguině a šíří se po vnitřní straně stehna až ke kolenu. 

Při objektivním nálezu je přítomna porucha stereotypu chůze. Pacient používá tzv. kachní 

typ chůzi, při kterém jsou oslabené abduktory kyčle. Pohybové omezení je k vnitřní rotaci 

patrné i do extenze a abdukce. Zároveň adduktory jsou v hypertonu. (Kolář, 2009) 

 

Obr. č. 1: Radiace bolesti v oblasti kyčle (Brandt, 2003) 

 

2. 5 Léčba koxartrózy 
 

2. 5. 1 Konzervativní léčba 
 

Při konzervační terapii se používá fyzioterapie, ale také farmakoterapie. Lékem 

první volby jsou nesteroidní antirevmatika, která jsou ale medikamenty celkovými. Dají 

se užít i nesteroidní antiflogistika ve formě gelu nebo mastí. Ty jsou farmaky lokálními. 

(Kolář, 2009) 

Fyzioterapii rozdělujeme na léčebnou rehabilitaci a fyzikální terapii. V léčebné 

rehabilitaci se snažíme udržet svalovou sílu a rozsahy pohybů. Snažíme se nacvičit 

správný stereotyp chůze a protáhnout zkrácené svaly. (Koudela, 2004) 

Z fyzikální terapie je aplikovaná elektroléčba. Jsou vhodné procedury 

s analgetickým účinkem nevyvolávající hyperemii. V chronickém stadiu se dá aplikovat 

i pozitivní termoterapie. (Kolář, 2009) 
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Velmi účinná je také trakce kyčelního kloubu. Nesmí být ale přítomné žádné 

bolesti, které většinou značí průvodní synovitidu. Trakce by neměla způsobit žádné 

bolestivé obtíže navíc. Pacient by měl pocítit po trakci úlevu. Další kontraindikací trakce 

je zaniklá kloubní štěrbina. (Rychlíková, 2019) 

V akutní fázi je vhodné provést infiltraci bolestivých bodů 1 - 2 ml 1 % Mesocainu 

podle lokalizace. Bolestivými body bývají většinou svalové úpony a často i pes anserinus. 

(Rychlíková, 2019) 

 

2. 5. 2 Aloplastika kyčelního kloubu 
 

Aloplastika je operace, při které se nahrazuje celý nebo část kloubu cizím 

materiálem. Nejčastěji se používají kovy a jejich slitiny, plasty a keramika. Do historie 

se hodně zapsala aloplastika kyčelního kloubu neboli totální endoprotéza. (Koudela, 

2004) 

Operace totální náhrady kyčle je postup, kdy lékař chirurgicky odstraní bolestivý 

kyčelní kloub s osteoartrózou a nahradí jej kloubem umělým. Obvykle se toto děje, když 

už konzervativní léčba není účinná. Tento výkon by měl zmírnit bolestivý kloub a ulehčit 

chůzi. (Zelman, 2018) 

Aloplastika kyčelního kloubu má 2 komponenty (femorální a acetabulární), u 

těchto komponent se nejčastěji používají 3 typy endoprotéz. První cementovaný typ je 

využíván hlavně u starších jedinců. Další typ je necementovaná endoprotéza, která je 

indikovaná u mladších jedinců. Vyžaduje ale delší odlehčení kvůli transformaci kontaktu 

kosti s povrchem implantátu. Poslední je hybridní typ. (Kolář, 2009) 

Podle amerických autorů potřebuje endoprotézu kyčle 306 mužů na 100 000 ve 

věku 65 - 74 let a 421 na 100 000 žen ve věku 75 – 84 let. V Česku je ročně implantováno 

více než 10000 endoprotéz. Toto číslo se bude se stárnutím obyvatelstva zvyšovat. 

(Dungl, 2014) 

 

2. 5. 3 Operační přístupy 
 

Operace totálních endoprotéz kyčelních kloubů má několik přístupů. Jsou jimi 

zadní, posterolaterální, laterální, anterolaterální nebo anteriorní přístupy.  
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Obr. č. 2: Přístupy operací ke kyčelnímu kloubu (Ilchmann, 2014) 

 

2. 5. 3. 1 Anteriorní přístup 
 

Během posledního desetiletí je velmi populární právě přední přístup. Je šetrný 

k svalům a pooperační zotavení je tím snadnější. Pacienti nemusí dodržovat zakázané 

pohyby a po 1 týdnu se mohou vrátit například k řízení automobilu. Při předním přístupu 

vstupuje operatér mezi m. tensor fasciae latae a m.rectus femoris bez přetětí svalů. 

Zejména zevní rotátory zůstávají nedotčeny a tím se snižuje riziko zadní dislokace. 

(Bechler, 2018) 

 

2. 5. 3. 2 Anterolaterální přístup 
 

Tento přístup je prováděn v tzv. laterální dekubitní pozici, kdy pacient leží na 

zádech a jeho bok je na okraji lehátka. Provádí se v celkové nebo částečné (epidurální) 

anestezii. Řez je prováděn od velkého trochanteru směrem dolů po iliotibiálním traktu 

v ose femuru. Je dlouhý přibližně 10 - 15 cm. Dochází k přetětí m. gluteus medius, m. 

gluteus minimus a m. tenzor fascia latae na zadní straně trochanter major. Při tomto 

přístupu je ohrožen nervus femoralis, arterie a vena femoralis. (Patel, 2015) 

 

2. 5. 3. 3 Laterální přístup 
 

Při laterálním přístupu, jinak nazváno Bauerovův transgluteální přístup, pacient 

zaujímá polohu lehu na zádech. Kožní řez i protětí fascie je shodné s anterolaterálním 
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přístupem.  Dále je ale řez veden po hranici přední třetiny svalových vláken m. gluteus 

medius a m. vastus lateralis. Při uzavírání řezu je důležitá reinzerce svalů k trochanter 

major. Tento přístup je vhodný hlavně pro revizní výkony v oblasti acetabula a u 

kyčelních dysplazií při primárních implantacích. (Dungl, 2014) 

 

2. 5. 3. 4 Posterolaterální přístup 
 

Moderní posterolaterální přístup se vyvíjel od posteriorních přístupů. Jedná se o 

prospěšný přístup k proximálnímu femuru a acetabulu. Dochází k přetětí zevních rotátorů 

kyčle. Aby došlo k dobré regeneraci, je nutné nepoškodit cévní a nervové zásobení. Ve 

Spojených státech je tento přístup nejběžnějším. (Foran, 2014) 

 

2. 5. 3. 5 Posteriorní přístup 
 

U tohoto přístupu je nutná poloha pacienta na neoperovaném boku. Kožní řez je 

veden podélně v ose femuru a je dlouhý asi 20 cm. Trochanter major by měl být 

lokalizovaný uprostřed řezu. Většina operatérů provádí pouze suturu svalu m. piriformis. 

Tento přístup je pro některé operatéry výhodný kvůli přehlednosti operačního pole. 

Nevýhodou je pevná a obtížná fixace pacienta v poloze na boku. (Dungl, 2014) 

 

2. 5. 4 Kontraindikace výkonu 
 

Kontraindikace dělíme na absolutní a relativní. Mezi absolutní patří systémová 

infekce, sepse, neuropatický kloub a zhoubné nádory. K relativním kontraindikacím 

řadíme lokalizovanou infekci (hlavně močového měchýře nebo kůže v okolí kyčelního 

kloubu), dále nedostatečnost abduktorové svalové složky kyčle, progresivní neurologický 

deficit a stavy rychle degenerující kost. (Beckers, 2020) 
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2. 6 Rehabilitace u TEP kyčle 
 
2. 6. 1 Terapie před TEP kyčle 
 

Předoperační rehabilitace je ideálním stavem, každopádně se nevyskytuje často. 

Pacienti se v této fázi rehabilitace učí správným pohybovým stereotypům, chůzi o berlích 

a novým cvikům. Po operaci reagují mnohem lépe na postupy rehabilitace, a zároveň 

ochotně spolupracují. (Dungl, 2014) 

Do této terapie patří hlavně protahování zkrácených a posilování oslabených 

svalových skupin. U TEP kyčelního kloubu je důležité posilovat hlavně gluteální a břišní 

svalstvo. Dále by pacienti měli trénovat správné stereotypy extenze a abdukce kyčle. 

Nácvik těchto stereotypů je důležitý pro pooperační změny poloh na lůžku, i do sedu. 

(Dungl, 2014) 

Předoperační terapie by měla být zaměřena také na správný stereotyp dýchání, 

zlepšení celkové kondice a hlavně na edukaci pacienta. Měl by být informován o průběhu 

časné pooperační rehabilitace, nutnosti časné vertikalizace, pozitivním naladění pro 

následnou rehabilitaci a zakázaných pohybech. (Kolář, 2009) 

Zakázané pohyby se liší podle operačního přístupu ke kyčli. U anteriorního 

přístupu, kdy nedochází k přetětí svalů, je rekonvalescence snazší a stabilita kloubu je 

větší. Nedoporučují se nadměrné rozsahy pohybů a dále kombinace extenze, abdukce a 

vnější rotace na operované straně. Vše ale nutné konzultovat s operujícím lékařem. U 

ostatních operačních přístupu je zakázaná flexe operované končetiny nad 90°, addukce 

přes střední rovinu a vnitřní rotace. Někteří lékaři nedoporučují ani vnější rotací 

v operovaném kloubu.  (Beckers, 2020)  

 

2. 6. 2 Terapie bezprostředně po TEP kyčle 
 

V časné pooperační fázi provádíme dechová cvičení, tromboembolickou 

prevenci, aktivní pohyby HKK a izometrické zapojování svalů DKK. K vertikalizaci 

dochází druhý nebo třetí den po operaci. Následuje pasivní nebo aktivní cvičení 

s dopomocí hlavně do flexe a abdukce operované končetiny. Nácvik lehu na boku, na 

břiše, dále sed a sestup z lůžka. Edukujeme pacienta pro používání klínu, aby při změnách 

poloh nedošlo k addukci kyčle přes střední rovinu. Pokračuje se nácvikem chůze 
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s berlemi. Další dny se podle pacienta a stability chůze začíná trénovat chůze po 

schodech. (Kolář, 2009) 

Samotná rehabilitace je zaměřená na terapeutické části popsané výše, také na 

protahování zkrácených a posilování oslabených svalů nejrůznějšími metodami. Pro 

protahování zkrácených svalů se využívá například metody PIR s protažením. Pro 

ovlivnění jizvy a hypertonií shledaných na těle jsou používány techniky měkkých tkání. 

Oslabené svaly posilujeme pomocí izometrických i izotonických kontrakcí. Často jsou 

využívány pomůcky jako například overball, gymball a theraband. Dle rozhodnutí lékaře 

může být indikována i fyzikální terapie. Například laserová terapie na oblast jizvy a 

elektrogymnastika na oslabené svalstvo.  

Cílem pooperační rehabilitace jsou funkční potřeby pacienta, zvětšení rozsahu 

pohybu a síly (hlavně mm. gluteii a m. quadriceps femoris). Výzkum ukázal, že přestože 

operatéři opraví kloubní problémy, jakákoliv svalová slabost je rizikem nestability kloubů 

a s tím spojené uvolnění endoprotézy. Bylo zjištěno, že při cíleném posilovacím plánu 

dosahují pacienti velkého zlepšení. (Beckers, 2020) 

 

2. 6. 3 Dlouhodobá terapie po TEP kyčle 
 

V této části terapie se dle indikací operatéra začíná postupně zatěžovat operovaná 

DKK. Dle typu použité endoprotézy se postupně odkládají berle. Obecně bývá plná zátěž 

možná po 3 - 6 měsících. (Kolář, 2009) 

Šest týdnů po operaci bývá ve většině případů kontrolní vyšetření u operujícího 

lékaře. Ten rozhoduje o rozsahu pohybů a zatíženosti, popřípadě odkládání berlí a řízení 

auta. Další terapie je soustředěna hlavně na vytrvalost, flexibilitu, rovnováhu, rychlost a 

koordinaci pohybů. (Beckers, 2020) 
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2. 7 Ankylozující spondylitida  
 

Ankylozující spondylitida je systémové zánětlivé revmatické onemocnění. Více 

známé jméno této choroby je Bechtěrevova nemoc. Postihuje hlavně axiální skelet, ale 

může zasáhnout i periferní klouby. Vede k rozvoji osifikace, nejprve však v periferní části 

meziobratlové ploténky a vazů v okolí. (Olejárová, 2008) 

Primárním místem zánětu jsou inzerce vazů a šlach na kost. Častým a typickým 

příznakem bývá sakroiliitida. Toto onemocnění je chronické a má silnou genetickou 

predispozici, která je asociována antigenem HLA – B27. Etiologie tohoto onemocnění 

není známá. Na jedné straně se mluví o faktorech genetických, na druhé o faktorech 

zevního prostředí. (Pavelka, 2012) 

Poškození kořenových kloubů se projevuje hlavně na kloubech ramenních a 

kyčelních. (Rovenský, 2003) 

 

2. 7. 1 Stádia ankylozujucí spondylitidy  
 

Při prvním stádium tohoto onemocnění se klinický nález ukazuje při zkrácení 

Schoberovy a Stiborovy distance na páteři. Na rentgenu nejsou viditelné téměř žádné 

změny v SI kloubu. Maximálně je rozpoznatelná změna pouze na jedné straně. (Rejholec, 

1966) 

U druhého stádia je klinický nález stejný jako u prvního. Liší se ale RTG nález, 

kdy jsou patrné oboustranné změny v SI kloubu. Rozpoznatelná je osteoskleróza. 

(Rejholec, 1966) 

Třetí stadium je charakteristické výraznější patologií při měření Schoberovy 

distance. Kromě změn SI skloubení jsou na RTG zřetelné změny bederní páteře. Projevy 

změn bederní páteře jsou na intervertebrálních kloubech nebo na ligamentech, kde 

dochází k osifikaci. (Rejholec, 1966) 

U čtvrtého stádia jsou patrné stejné klinické nálezy, jako u třetího. Navíc dochází 

k omezení pohyblivosti hrudní páteře. Při RTG nálezu je postižení patrné v bederní i 

hrudní oblasti páteře. V hrudní páteři není ještě přítomná ankylóza meziobratlových 

kloubů. (Rejholec, 1966) 
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U posledního (neboli pátého) stádia je navíc krční páteř klinicky zcela nehybná. 

Na RTG nálezu jsou přidány změny krční páteře, a to opět osifikace ligament a ankylóza 

meziobratlových kloubů. (Rejholec, 1966) 

Další zdroj shrnuje stadia postižení páteře dle RTG následovně: 

1. stadium I – jednostranná sakroiliitida 

2. stadium II – oboustranná sakroiliitida 

3. stadium III – syndesmofyty na bederní páteře 

4. stadium IV – syndesmofyty na hrudní páteři 

5. stadium V – syndesmofyty na krční páteři. (Kačinetzová, 2010) 

 

2. 8 Klinický obraz 
 

2. 8. 1 Základní klinické charakteristiky 
 

Charakteristickými znaky tohoto onemocnění je chronická, zánětlivá bolest 

v zádech, ztuhlost zad, omezení rozvoje páteře (hlavně hrudní), akutní uveitida, 

idiopatické střevní záněty a změny na RTG snímcích. Další charakteristikou je dobrá 

odpověď na protizánětlivé dávky nesteroidních antirevmatik. (Pavelka, 2012) 

Dalšími klinickými příznaky je sklon k tvorbě deformací páteře a fakultativní 

periferní artritidy. Ta postihuje zejména kyčelní a ramenní klouby. (Rovenský, 2006) 

 

2. 8. 2 Kloubní projevy 
 

2. 8. 2. 1 Postižení axiálního skeletu 
 

Ankylozující spondylitida se zpravidla projevuje bolestmi zad, která byla popsaná 

již výše. Dalším znakem je omezení hybnosti páteře. Nejprve se začíná vyvíjet ztuhlost L 

páteře, pak ztuhlost pokračuje do vyšších etáží. Postižení hrudní páteře může ukázat tzv. 

obraz dvojhrbu při flexi trupu. Zvětšuje hrudní kyfóza a dochází omezení dýchání do 

oblasti hrudníku. U postižení krční páteře dochází k předsunu hlavy. Tímto směrem 

probíhá ascendentní forma AS. Existuje i descendentní forma, která probíhá směrem 

opačným a je velmi vzácná. (Olejárová, 2008) 
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2. 8. 2. 2 Postižení kořenových a periferních kloubů 
 

Od počátku tohoto onemocnění se může začít vyskytovat časem ohraničená i 

epizodická artritida kořenových i periferních kloubů. Obvykle bývá asymetrická a častěji 

na dolních končetinách. Může odeznít, ale může se rozvinout i v chronickou. Jestliže 

artritida zasáhne velké kořenové klouby, jedná se o rizomelickou formu. Pokud zatíží 

periferní klouby, nazýváme ji skandinávskou formou. Z kořenových kloubů bývají 

nejčastěji postiženy kyčle a z periferních kolena a hlezna. (Olejárková, 2008) 

 

2. 8. 3 Mimokloubní projevy 
 

Mezi mimokloubní projevy ankylozující spondylitidy patří uveitida, 

kardiovaskulární, trávicí, plicní, urogenitální, renální a neurologické příznaky.  

U kardiovaskulárních změn dochází nejčastěji k rozšíření konce aorty. To se děje 

většinou 10 % pacientů, kteří tímto onemocněním trpí více než 30 let. (Trnavský, 1990) 

Výjimečně se z neurologie u pacientů s AS vyskytuje příznak cauda equina, který 

se projevuje bolestmi, slabostí DKK, potížemi při močení a defekaci. (Trnavský, 1990) 

Renální příznaky jsou spojené pravděpodobně se zvýšeným výskytem 

glomerulonefritidy a amyloidózy. Amyloidóza je charakterizována proteinurií a renální 

nedostatečností, doprovázena je též malabsorbcí a krvácením. Je častější u agresivního, 

akutního typu AS a u starších pacientů s dlouhodobým charakterem onemocnění. 

(Elewaut, 2009) 

Nejčastější plicní manifestací je fibróza horních laloků, zhuštění pleury a ztluštění 

bronchiální stěny. Plicní fibróza může být progresivní. Tím, že při AS dochází k osifikaci 

kostovertebrálních a hrudních spojení, dochází k výrazné poruše ventilace. To vede ke 

vzniku restrikčních plicních nemocí a následně ke cor pulmonale. (Pavelka, 2012) 

Dalším významným ukazatelem AS je uveitida. Vyskytuje se přibližně u 2 - 5 % 

pacientů se zánětlivým onemocněním střev, u 6 - 9 % pacientů s psoriatickou artritidou a 

až 33 % u pacientů s ankylozující spondylitidou. Na základě primárního místa zánětu se 

uveitida dělí do čtyř typů – přední, střední, zadní a panuveitidu. U přední je primární zánět 

v přední komoře, u střední je zánět nalezen ve sklivci, u zadní je zdroj zánětu sítnice a u 

panuveitidy je zánět rovnoměrně rozdělen v přední komoře, sklivci i sítnici. Rozmístění 
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zánětu ovlivňuje diferenciální diagnostiku. Například přední uveitida má spojitost s AS a 

jinými revmatologickými stavy. (Liebowitz, 2019) 

U trávicího ústrojí se často vyskytuje ulcerózní kolitida (asi 10 - 12 %). Dalším 

onemocněním spojeným s ankylozující spondylitidou je Crohnova choroba. (Trnavský, 

1990) 

2. 9 Diagnostika 
 

Při diagnostice AS lékaři sledují klinická i RTG kritéria. U klinických kritérií se 

pozoruje výraznější omezení pohyblivosti L páteře ve třech rovinách, anamnestický údaj 

o bolesti v Th/L přechodu nebo v L páteři a omezení dýchacích pohybů hrudníku na 2, 5 

cm a méně. Rentgenová kritéria jsou hodnocena stupni. Stupeň I zahrnuje podezření na 

sakroiliitidu, stupeň II erozi a sklerózu, stupeň III rozsáhlejší erozi, jednoznačnou 

sklerózu a parciální ankylózu štěrbin a stupeň IV hodnotí synostózu. Pro diagnostikování 

AS musí být přítomna jednostranná sakroiliitida 3. – 4. stupně nebo oboustranná 

sakroiliitida 2. – 4. stupně. Zároveň musí být přítomné alespoň jedno klinické kritérium. 

(Kačinetzová, 2010) 

K diagnostice se také používají krevní testy, kde se prokazuje přítomnost látek 

jako C – reaktivní protein a HLA - B27. Používají se i posuzující kritéria od mezinárodní 

společnosti SpondyloArhtritis (ASAS). Kritéria ASAS pro axiální spondyliartritidu se 

týkají pacientů, kteří měli bolesti zad více jak 3 měsíce a jsou ve věkové kategorii nižší 

než 45 let. U vybraných pacientů se provádí i magnetická rezonance pánve. Diagnostika 

by měla být převážně u pacientů (zejména mladých mužů), kteří mají noční bolestí zad, 

zvětšenou hrudní kyfózu, snížený rozvoj hrudníku, patelární a Achillovou tendinitidou a 

nevysvětlitelnou uveitidu. Žádný laboratorní test není diagnostickým, výsledky mohou 

pouze zvýšit podezření na onemocnění. (Konzias, 2018)  

 

Obr. č. 3: Osifikace u ankylozující spondylititdy (Wheeler, 2020) 
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2. 10 Léčba ankylozující spondylitidy 
 

Léčba ankylozující spondylitidy je dělena na 5 skupin: fyzioterapeutickou, 

ergoterapeutickou, lázeňskou, farmakoterapii a na revmatochirurgické výkony. 

V následujících odstavcích jsou jednotlivé skupiny popsány. 

 

2. 10. 1 Fyzioterapie 
 

Fyzioterapie je nezbytnou součástí léčby, jejímž cílem je zmírnit bolest, zvýšit 

pohyblivost páteře, snížit ztuhlosti, snažit se o opravu posturálních deformit, zvýšit 

mobilitu a zlepšit psychosociální stav pacientů. (Roderghero, 2018) 

 

2. 10. 1. 1 Léčebná rehabilitace 
 

Tento druh terapie je velmi důležitý i z hlediska stimulace pacienta pro 

každodenní domácí cvičení. Pouze cvičením lze dosáhnout výše uvedených cílů. Při 

pohybové léčbě je potřeba se soustředit na tonizaci a posílení svalů, které brání rozvoji 

deformit páteře. Zaměřujeme se hlavně na m. erector spinae. Dalším významným prvkem 

terapie jsou dechová cvičení, při kterých udržujeme pohyblivost hrudníku a zlepšujeme 

jeho rozvoj. Pacient by se měl soustředit též na vzpřímený postoj při každé činnosti a 

zabránil tak flekčním deformitám. (Pavelka 2003) 

Dle dalšího zdroje by se pohybová léčba měla zaměřit na pružnost SI skloubení, 

zlepšení pohyblivosti L, Th a C páteře, zvýšení pohyblivosti hrudníku, zlepšení a následné 

udržení pohyblivosti kořenových a periferních kloubů. Léčba by se měla zaměřit na 

zlepšení svalových dysbalancí, aktivaci hlubokého stabilizačního systému trupu i páteře 

a správnému stereotypu dýchání. Terapie by se měla soustředit i na posturální korekci ve 

stoje i chůzi a korigovat nevhodné pohybové návyky. Je důležité udržet a nadále zlepšovat 

kardiorespirační funkce. (Levitová, 2018) 

Zahraniční zdroje uvádějí několik fází, které by měly být při terapii dodržené. 

První fáze je fáze úlevy od bolesti, kdy jsou používány nástroje ke snížení bolesti a zánětu. 

Využívá se teplo, elektroléčba, akupunktura a techniky měkkých tkání. Druhou fází je 

obnovení správného držení těla, kde se terapie soustředí na obnovení rozsahu kloubů, 
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délky svalů a adekvátní tonus. Využívají se mobilizační techniky, masáže, protahovací 

techniky, terapie spoušťových bodů a cvičení na neurofyziologickým podkladě. Třetí fáze 

souvisí s obnovením svalové síly a čtvrtá fáze je fáze obnovení funkce a návratu 

k aktivitě. Během této fáze by měla rehabilitace směřovat k požadovaným činnostem dle 

pacientova cíle. (M. Weiss, 2019) 

V další zahraniční studii se ukázalo, že pravidelné ambulantní cvičení pod 

dohledem fyzioterapeuta snižuje bolest a ztuhlost. Revmatologové považují pravidelné 

cvičení za nezbytnou součást terapie AS. Nedávné studie naznačují, že brzká rehabilitace 

zlepšuje funkci, snižuje bolest a dlouhodobě zvyšuje kvalitu života pacientů s tímto 

onemocněním. Proto by každodenní cvičení mělo být součástí pacientova běžného života. 

(M. Weiss, 2019) 

 

2. 10. 1. 2 Fyzikální terapie 
 

U této terapie se z elektroléčby aplikuje např. soft laser kontinuálně 2,5 J/cm2 a 

pulzně 6 J/cm2. Dále má velký význam hydroterapie (hlavně plavání). To má pozitivní 

vliv na zvyšování vitální a aerobní kapacity plic. Pro facilitaci pohybu se dá 

z termoterapie použít i lokální teplo nebo chlad. Entezopatie jsou ošetřovány ultrazvukem 

0,6 W/cm2 po dobu 5 minut a soft laserem, který byl popsán výše. Také se dá použít 

mechanoterapie, kde je dovolené široké spektrum přístrojů, které slouží k aktivaci 

oslabených svalových skupin a k nácviku rovnováhy. (Kačinetzová, 2010).  

 

2. 10. 2 Ergoterapie 
 

Ergoterapie je pro pacienty důležitá kvůli nácvik běžných denních činností. 

Pacienti s AS mohou mít někdy problémy s oblékáním, přípravou jídla, osobní hygienou 

a jednoduchým domácím úklidem. Tato terapie je cílená na horní končetiny a jejich 

jemnou motoriku. Terapeutky často navrhují pacientům pomůcky, které by jim právě se 

zvládáním běžných denních činností měly pomoct. (Kačinetzová, 2010) 
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2. 10. 3 Lázeňská péče 
 

Lázeňská léčba je účinnou a má prokazatelně významné pozitivní účinky na 

bolest, ztuhlost, psychickou pohodu a fungování pacientů s AS. Optimální délkou tohoto 

typu terapie jsou čtyři týdny. (Roderghero, 2018) 

 

2. 10. 4 Farmakoterapie 
 

Cílem farmakologické léčby je opět zmírnění bolesti, zlepšení ranní ztuhlosti, 

celkové aktivity a onemocnění. Je aplikována jak formou tablet, tak injekcí nebo infuzí. 

Doporučení farmakologické léčby AS vydává Evropská liga proti revmatismu. Dělí se do 

3 fází, v první fázi stačí režimová opatření, rehabilitace a užití nesteroidních antirevmatik 

– podávají se ve formě tablet, ale i jako krémy, masti a injekce. Zároveň je doporučeno 

přestat kouřit. Fáze druhá je určena přetrvávajícím aktivním onemocněním, kdy je nutné 

využít léky ovlivňující imunitní systém a někdy aplikovat obstřik do postižených kloubů 

nebo šlachových úponů. Pro obstřik jsou využívány glukokortikoidy. Třetí fáze se řídí 

doporučeními, jelikož zde nefunguje terapie, jako u prvních dvou fází. Až u 40 % 

nemocných zůstává farmakoterapie fáze první. (Levitová, 2018) 

 

2. 10. 5 Revmatochirurgické výkony 
 

Revmatochirurgické výkony se provádějí v několika případech. Prvním z nich je 

opakující se zánět jednoho kloubu, který nijak nereaguje na předchozí léčbu. Dalším je 

kloub poškozený tak, že pacienta omezuje v běžném životě a nejde vyřešit 

farmakologickou léčbou. Poslední jsou změny na páteři, které pacienta výrazně limitují, 

jedná se o nestability páteře nebo těžké deformity. U AS se provádějí tyto výkony: 

synovektomie neboli odstranění synoviální výstelky kloubu, dále náhrady kloubů a 

spondylochirurgická operace. (Levitová, 2018) 
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3 Speciální část 
 

3. 1 Metodika práce 
 

 Tuto bakalářskou práci jsem zpracovávala po souvislé odborné praxi v 

Revmatologickém ústavu, kterou jsem absolvovala v dnech od 20. 1. do 14. 2. 2020. 

Zhotovovala jsem kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující 

spondylitida a stavem po TEP kyčelního kloubu. Pacient byl do Revmatologického ústavu 

převezen z Fakultní nemocnice Motol po osmi dnech od operace. S pacientem jsem 

spolupracovala po dobu 10 dní, vždy 60 minut jednou denně v dopoledních hodinách. 

Vše probíhalo pod vedením supervizorky Evy Taušové. 

 Cílem této práce bylo využít jak při vyšetřeních, tak při terapiích poznatky a 

vědomosti, které jsem získala v průběhu bakalářského studia fyzioterapie na UK FTVS. 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V praktické části byly využívány 

vyšetřovací pomůcky (metr, goniometr a neurologické kladívko). Byly použity při 

antropometrickém, goniometrickém a neurologickém vyšetření. Praktická část je 

rozdělena na anamnézu, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a 

dlouhodobý terapeutický plán, na jednotlivé terapie a závěrečné zhodnocení efektu 

terapie. 

 Během jednotlivých terapií jsem využívala respirační fyzioterapii, pasivní pohyby 

v kloubech, kondiční cvičení, techniky měkkých tkání, techniky pro uvolňování fascií, 

metodu PIR a metodu PNF. Do některých cvičení byl pacient zaedukován a měl za úkol 

si je v odpoledních hodinách cvičit sám na pokoji. 

 Tato bakalářská práce byla schválena Etickou komisí UK FTVS. Pacient byl 

předem seznámen se všemi náležitostmi a s tím, co bude jeho účast na mé studii obnášet. 

Na základě seznámení se s těmito informacemi podepsal informovaný souhlas. Etická 

komise a informovaný souhlas jsou umístěny v přílohách. 

 

 

 

 



   
 
 

29 
 

3. 2 Anamnéza 
 

Vyšetřovaná osoba: JH - muž 

Ročník narození: 1946 

 

Diagnóza:  

M161 - Jiná primární koxartróza, st. p. TEP 

M45 - Ankylozující spondylitida 

 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, má pozitivní náladu a pouze zmiňuje lehkou bolest v 

oblasti levého kyčelního kloubu. Uvádí, že se těší na cvičení a také až bude zase moci 

chodit bez berlí. 

 

Objektivně: Pacient spolupracuje a je plně orientovaný. Byl operován ve FN Motol, do 

Revmatologického ústavu byl přeložen k následné rehabilitaci 21. 1. 2020, po TEP levého 

kyčelního kloubu. Pacient leží na lůžku, má zvednuté polohování pod hlavou a u lůžka 

má opřené 2 francouzské berle. Jizva je sterilně krytá. 

 

Váha: 70 kg 

Výška: 173 cm 

BMI: 24,4 - norma 

KT: 104/69 

TF: 103/min 

TT: 36,2 °C 

 

 

 



   
 
 

30 
 

Nynější onemocnění: 

Pacient s ankylozující spondylitidou V. stadia, který byl do Revmatologického ústavu 

přeložen pro následnou rehabilitaci po TEP levého kyčelního. Pro operaci TEP kyčle se 

rozhodl kvůli velkým bolestem, které ho omezovaly v pohybu. Rád se hýbe a tento 

bolestivý stav způsobil, že většinu svých aktivity nemohl provádět plnohodnotně. Pacient 

má za sebou již TEP pravého kyčle, která byla plánovanou z důvodu degenerativních 

změn na kloubu, které mu způsobovaly bolest. Problémy byly zapříčiněny ankylozující 

spondylitidou, která ho trápí od 22 let (viz osobní anamnéza). 

 

Rodinná anamnéza:  

Matka zemřela ve věku 74 let na rupturu žaludečního vředu. Byl u ní diagnostikován 

revmatismus a psoriáza. Otec zemřel v 87 letech na karcinom jícnu. Dále měl alergii na 

vaječný bílek. 

 

Osobní anamnéza: 

Prodělal běžná dětská onemocnění a dále byla diagnostikována ankylozující spondylitida 

v roce 1979. Problémy s tímto onemocněním ho trápily přibližně od 22 let. Jako první si 

vzpomíná na bolesti v okolí C páteře. Následovaly opakované uveitidy od roku 1995, 

které proběhly celkem pětkrát. Ty jsou právě spojené s ankylozující spondylitidou. Dále 

má diagnostikovanou arteriální hypertenzi od 55 let, jak uvedl. Operace C páteře v 

prosinci roku 2011 (stabilizace obratlů C4, C5) kvůli brnění obou HKK. Operace 

karpálního tunelu na levém zápěstí v roce 2012. Dále st. p. po synovektomii levého 

zápěstí (radius a mediokarpální kloub) v roce 2018. Tyto dvě operace sám zmínil, že byly 

prováděny kvůli dominantní levé ruce a velkému zatížení ve své profesi. Dále operace 

tříselné kýly sin. v roce 2015. V listopadu 2017 provedena TEP coxae dx. kvůli 

degenerativním změnám vlivem ankylozující spondylitidy. 

 

Farmakologická anamnéza: 

Amprilan H 5mg tbl. 

Milurit 100mg 
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Calcichew D3 tbl. 

Helicid 20mg tbl. 

Fraxiparine 0,4ml s.c.  

Xorimax 500mg tbl. 

Zaldiar  

 

Sociální a pracovní anamnéza: 

Důchodce, ale stále aktivní výtvarník. Pacient je inženýr architekt jevištních a natáčecích 

ploch. Dříve pracoval pro různé televize, dnes stále vede výtvarné třídy a je aktivním 

pedagogem svého oboru. Žije v bytě v Praze s manželkou. Dům je s výtahem, ale před 

vchodem cca 8 schodů.  

 

Abusus: 

Pacient kouření neguje. Alkohol požívá příležitostně.  

 

Alergie: 

Pyly 

 

Zájmy: 

Pacient je stále aktivní a snaží se udržovat v kondici. Cvičí každý den minimálně 30 

minut. 

 

Předchozí RHB: 

Pacient absolvoval několik předchozích rehabilitací. Pravidelně má v RÚ jednou za čtvrt 

roku indikovanou terapii (fyzioterapie i fyzikální terapie) kvůli ankylozující spondylitidě. 

Další rehabilitaci proběhla kvůli TEP pravého kyčelního kloubu a dalším operacím. 
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Indikace k RHB: 

Stav po totální endoprotéze kyčelního kloubu vlevo s diagnózou ankylozující 

spondylitida. 

 

3. 3 Vstupní kineziologický rozbor 
 

3. 3. 1 Vyšetření stoje aspekcí 
 

Vyšetření stoje probíhalo s oporou o dvě francouzské berle.  

 

Zezadu:  

Stoj o užší stojné bázi, DKK jsou ve vnější rotaci a levá Achillova šlacha méně 

výrazná. Levý m. triceps surae hypotrofický, podkolenní jamky symetrické. Levé 

gluteální svalstvo je více hypotrofické. Trup je nakloněn doprava a levý thorakobrachiální 

trojúhelník je výraznější než pravý. Nad levým kyčelním kloubem je v oblasti lopaty 

pánevní kosti viditelný hematom. Dolní úhel lopatky je méně výraznější vlevo. Levý 

ramenní kloub je viditelně výše než pravý. 

 

Zboku:  

Semiflekční držení kolenních kloubů a trupu. Výrazná protrakce ramen a předsun 

hlavy z důvodu ankylozující spondylitidy. Z levého boku je viditelné sterilní krytí jizvy. 

 

Zepředu:  

Stoj o úzké stojné bázi, DKK ve vnější rotaci a zhoršená podélná i příčná klenba. 

Kladívkové prsty DKK, svalstvo LDK hypotrofované a levý musculus triceps surae více 

hypertrofický než pravý. Patella na LDK méně viditelnější (může být relativní kvůli 

předchozí bandáži LDK a následnému svraštění kůže). Výraznější levá taile, viditelná 

hypertonie musculus trapezius bilaterálně a také musculus platysma. 
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3. 3. 2 Modifikace stoje 
 

Modifikace stoje nebyly prováděny, protože pacient nemůže plně zatěžovat DKK 

kvůli krátké době od operace a používání FB. 

 

3. 3. 3 Dynamické vyšetření stoje 
 

Dynamické vyšetření stoje dle pravidel nemohlo být vyšetřeno kvůli 

nedovolenému zatížení levého kyčelního kloubu. Při orientačním vyšetření vsedě se do 

pohybu anteflexe trupu páteř rozvíjela minimálně a plynule, pouze v oblasti krční páteře. 

V hrudní a bederní oblasti se nerozvíjela. Při pohybu probíhala fixace pánve terapeutem. 

Do retroflexe se páteř rozvinula také málo, pouze v krční a bederní oblasti páteře. Do 

lateroflexe vpravo se krční ani hrudní páteř nerozvinula. Pouze k lehkému plynulému 

rozvinutí došlo v bederní části páteře. Lateroflexe vlevo byla stejná jako vpravo. 

 

3. 3. 4 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 
 

Kůže 

Kůže celého pacienta je na pohled suchá. Rozdílná teplota ani začervenání není. 

Hematom je lokalizován na levém boku nad ránou a je velký v průměru 10 cm. Kůže 

jinak bez patologického nálezu. Pouze v okolí sterilního krytí jizvy, v oblasti C páteře a 

lopatek je posunlivost i protažitelnost snížená. 

 

Podkoží 

Špatná posunlivost a protažitelnost podkoží (vyšetřeno Kiblerovou řasou) bylo 

shledáno na obou DKK v m. rectus femoris, na LDK v oblasti adduktorů, v okolí jizvy a 

v oblasti C páteře. 

 

Fascie: 

Protažitelnost fascií vázne směrem k operační ráně. Na zádech hůře protažitelná 

fascie všemi směry v oblastech C/Th páteře a žeber. Jiné fascie bez patologického nálezu. 
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Svaly: 

Vyšetření probíhalo vleže na zádech na lůžku pacientova pokoje. 

Hodnotící škála: 

-  hypotonie 

+  normotonie 

++  hypertonie 

 

Sval nebo svalová skupina Levá strana Pravá strana 

Krátké extenzory šíje ++ ++ 

mm. scaleni ++ ++ 

m. trapezius - horní část ++ ++ 

m. sternocleidomastoideus ++ ++ 

m. subscapularis ++ ++ 

m. pectoralis major - horní vlákna ++ ++ 

m. pectoralis major - střední vlákna ++ ++ 

m. pectoralis major - spodní vlákna a m. pectoralis minor ++ ++ 

m. biceps brachii + + 

m. triceps brachii - - 

m. rectus abdominis + + 

m. obliques externus + + 

m. obliques internus + + 

m. transversus abdominis + + 

m. quadratus lumborum + + 

m. iliopsoas ++ ++ 

m. tenzor fasciae latae Palpačně nevyšetřeno ++ 

mm. adduktores kyčelního kloubu ++ ++ 

m. quadriceps femoris ++ ++ 

m. triceps surae ++ ++ 

Tab. č. 1 - Vyšetření reflexních změn dle Lewita - svaly - vstupní kineziologický rozbor 
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Ostatní svaly byly vyšetřeny vleže na břiše. 

 

Sval nebo svalová skupina Levá strana Pravá strana 

m. levator scapulae ++ ++ 

m. latissimus dorzi ++ ++ 

mm. rhomboideii - - 

m. trapezius - střední vlákna - - 

m. trapezius - spodní vlákna + + 

Paravertebrální svalstvo + + 

mm. gluteii - - 

Tab. č. 2 - Vyšetření reflexních změn dle Lewita - svaly - vstupní kineziologický rozbor 

 

Trigger pointy byly nalezeny v m. trapezius a mm. scalenii bilaterálně. 

 

3. 3. 5 Vyšetření chůze 
 

Třídobá chůze s 2 FB s plným odlehčením operované končetiny. Nedochází k 

extenzi v kolenních ani v kyčelních kloubech. Pacient jde stále v mírném předklonu, 

hrudník v kyfotickém držení a hlava v předsunu. Chůze je rychlá s úzkou bází a krátkými 

kroky, které nejsou stejně dlouhé. Pravou nohou je krok delší. K došlapu na patu a odvalu 

chodidla dochází. Při krocích jsou DKK stále ve výrazné vnější rotaci, při korekci pacient 

dokáže vnější rotaci DKK zmírnit. 

 

3. 3. 6 Vyšetření dýchání 
 

Dýchání bylo vyšetřeno vleže na zádech na lůžku. Bylo zjištěno břišní dýchání. 

To bylo očekáváné z hlediska špatného rozvoje hrudníku. Obvod hrudníku pod prsy byl 

87 cm, s nádechem se hrudník rozvinul na 89,5 cm a při výdechu zpět na 87 cm. 
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3. 3. 7 Antropometrie 
 

Probíhala vleže na zádech na lůžku krejčovským metrem. 

 

Délky DKK LDK PDK 

Funkční 94 cm 94 cm 

Anatomická 89 cm 89 cm 

Umbilikální 94 cm 94 cm 

Stehno 43 cm 43 cm 

Lýtko 46 cm 46 cm 

Tab. č. 3 - Antropometrie délky DKK - vstupní kineziologický rozbor 

 

Obvody DKK LDK PDK 

10 cm nad patellou 37 cm 40 cm 

Patella 38 cm 38,5 cm 

Tuberositas tibiae 33,5 cm 33 cm 

Nejširší místo lýtka 33 cm 33 cm 

Hlezno 26 cm 26 cm 

Hlavičky metatarzů 25 cm 25 cm 

Tab. č. 4. - Antropometrie obvody DKK - vstupní kineziologický rozbor 

 

Délky HKK LHK PHK 

Celá HK 76 cm 76 cm 

Paže 30 cm 30 cm 

Předloktí 30 cm 30 cm 

Zápěstí 16 cm 16 cm 

Tab. č. 5 - Antropometrie délky HKK - vstupní kineziologický rozbor 
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Obvody HKK LHK PHK 

m. biceps brachii 28 cm 28,5 cm 

m. biceps brachii v kontrakci 29 cm 30 cm 

Loket 27 cm 26 cm 

Proces. styloideii 18 cm 18 cm 

Tab. č. 6 - Antropometrie obvody HKK - vstupní kineziologický rozbor 

 

3. 3. 8 Vyšetření distancí na páteři 
 

Při vyšetření distancí na páteři bylo možné změřit Forestierovu fleche, kterou jsem 

vyšetřovala ve stoji u zdi a tvořila 10 cm. Další vyšetřovanou distancí byla vzdálenost 

mezi bradou a sternem, která tvořila 6 cm. Ostatní distance nešlo změřit kvůli nemožnosti 

plně zatěžujícího stoje. 

 

3. 3. 9 Goniometrie dle Jandy 
 

Vyšetření provedeno pomocí plastového goniometru. Vzhledem k diagnóze stavu 

po TEP kyčelního kloubu byly měřeny pouze DKK. Pohyby HKK byly vyšetřeny 

orientačně. Měření bylo zapisováno dle metody SFTR. Vzhledem ke kontraindikovaným 

pohybům (v tabulce písmeno N) nebyla vyšetřena addukce, vnitřní a zevní rotace. 

 

Aktivní pohyb LDK PDK 

Kyčelní kloub 

S 5 - 0 - 60  

F 10 - 0 - N  

R N - 0- N 

S 5 - 0 - 90  

F 30 - 0 - N  

R N - 0 - N 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 115 S 0 - 0 - 120 

Hlezenní kloub 
S 15 - 0 - 35  

T 10 - 0 - 20 

S 15 - 0 - 35  

T 10 - 0 - 20 

Tab. č. 7. - Goniometrie dle Jandy - aktivní pohyby DKK - vstupní kineziologický rozbor 

Pozn. N - neměřeno kvůli kontraindikovaným pohybům 
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Pasivní pohyb LDK PDK 

Kyčelní kloub 

S 5 - 0 - 90  

F 30 - 0 - N  

R N - 0 - N 

S 10 - 0 - 90  

F 45 - 0 - N  

R N - 0 - N 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 120 S 0 - 0 - 120 

Hlezenní kloub 
S 20 - 0 - 35 

 T 15 - 0 - 25 

S 20 - 0 - 35  

T 15 - 0 - 20 

Tab. č. 8 - Goniometrie dle Jandy - pasivní pohyby DKK - vstupní kineziologický rozbor 

Pozn. N - neměřeno kvůli kontraindikovaným pohybům 

 

Aktivní pohyb LHK PHK 

Ramenní kloub 

S 35 - 0 - 160  

F 105 - 0 - 0 

T 25 - 0 - 120  

R 60 - 0 - 55 

S 30 - 0 - 130 

F 100 - 0 - 0 

T 25 - 0 - 120 

R 60 - 0 - 55 

Tab. č. 9 - Goniometrie dle Jandy - aktivní pohyb ramene - vstupní kineziologický rozbor 

 

Pasivní pohyb LHK PHK 

Ramenní kloub 

S 35 - 0 - 180 

F 120 - 0 - 

T 30 - 0 - 120 

R 80 - 0 - 75 

S 35 - 0 - 180  

F 120 - 0 - 

T 30 - 0 - 120  

R 75 - 0 - 70 

Tab. č. 10 - Goniometrie dle Jandy - pasivní pohyb ramene - vstupní kineziologický rozbor 

 

 

3. 3. 10 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
 

Vyšetření bylo hodnoceno stupni 0, 1 a 2 podle hodnocení dle profesora Jandy. 
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Sval Levá strana Pravá strana 

m. gastrocnemius 1 1 

m. soleus 1 1 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Jednokloubové adduktory kyčelního kloubu 2 2 

Dvoukloubové adduktory kyčelního kloubu 2 2 

m. iliopsoas 2 Nešlo vyšetřit 

m. rectus femoris 2 Nešlo vyšetřit 

m. tenzor fascia latae Nešlo vyšetřit Nešlo vyšetřit 

m. pectoralis major - část dolní a střední 2 2 

m. pectoralis major - část clavikulární 

m. pectoralis minor 
2 2 

m. trapezius - část horní 2 2 

m. levator scapulae 2 2 

m. sternocleidomastoideus 2 2 

Paravertebrální svalstvo 2 2 

Tab. č. 11 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - vstupní kineziologický rozbor 

 

3. 3. 11 Vyšetření svalové síly 
 

Rozsahy pohybů i výchozí polohy byly uzpůsobeny pacientovi, jeho diagnóze a 

byly vyšetřeny orientačně. Ne vždy jsem dodržela výchozí polohy (např. aktivní abdukce 

pravého kyčle a flexe pravého kyčle). HKK byly vyšetřovány pouze orientačně, měly sílu 

pro sebeobsluhu a zvládání běžných denních činností. Stupně dle Jandova hodnocení. 

 

Pohyb Svaly LDK PDK 

Flexe kyčle m. iliopsoas 2 4 

Extenze kyčle 
m. gluteus maximus m. 

biceps femoris 
3 3 
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m. semimembranosus 

m. semitendinosus 

Abdukce kyčle 

m. gluteus medius 

m. gluteus minimus 

m. tenzor fasciae latae 

2 4 

Flexe kolene 

m. biceps femoris 

m. semimembranosus 

m. semitendinosus 

4 4 

Extenze kolene m. quadriceps femoris 4 4 

Plantární flexe v hleznu m. triceps surae 4 4 

Supinace s dorzální 

flexí v hleznu 
m. tibialis anterior 5 5 

Supinace s plantární 

flexí v hleznu 
m. tibialis posterior 4 4 

Pronace s plantární 

flexí v hleznu 

m. peroneus longus  

m. peroneus brevis 
4 4 

Tab. č. 12 - Vyšetření svalové síly dle Jandy - vstupní kineziologický rozbor 

 

3. 3. 12 Neurologické vyšetření 
 

Pacient je při plné orientaci a vědomí. Je orientován časem, prostorem i osobou. 

 

Vyšetření šlachookosticových reflexů 

Reflex Segmentová inervace Levá strana Pravá strana 

Bicipitový C5 - C6 Hyporeflexie Hyporeflexie 

Tricipitový C7 Normoreflexie Normoreflexie 

Styloradiální C5 - C6 Hyporeflexie Hyporeflexie 

Flexorový C8 Hyporeflexie Hyporeflexie 

Patellární L4 Normoreflexie Normoreflexie 
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Achillovy šlachy S1 Hyporeflexie Hyporeflexie 

Medioplantární S1 Hyporeflexie  Hyporeflexie 

Tab. č. 13 - Neurologické vyšetření - šlachookosticové reflexy - vstupní kineziologický rozbor 

 

Vyšetření čití: 

Hluboké:  

• Polohocit - BPN - vyšetřováno u palce ruky na HKK a u palce nohy na DKK 

bilaterálně 

• Pohybocit - BPN - vyšetřováno na dorzální flexi zápěstí a plantární flexi hlezna 

bilaterálně 

Povrchové: 

• Taktilní - BPN - na HKK i DKK 

• Termické - BPN - na HKK i DKK 

• Algické - BPN - na HKK i DKK 

• Stereognozie - BPN - rozpoznávání neurologického kladívka v pravé ruce a 

propisky v levé ruce 

 

Vyšetření taxe: 

• HKK - BPN 

• DKK – BPN (nevyšetřováno na LDK kvůli kontraindikovaným pohybům) 

 

Vyšetření pyramidových jevů: 

Na HKK i DKK bez patologického nálezu. 

 

3. 3. 13 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 
 

Vyšetřovaný segment  
Vyhodnocení 

Levá strana  Pravá strana 

Patella Laterolaterální směrem bez omezení 
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Kaudokraniálním směrem kloubní vůle omezena 

Hlavička fibuly 
Kloubní vůle omezena 

ventrálně 
BPN 

Talokrurální kloub BPN BPN 

Lisfrankův kloub Kloubní vůle omezena dorzálně BPN 

os calcaneus BPN BPN 

os naviculare BPN Kloubní vůle omezena dorzoplantárně 

os cuboideum BPN BPN 

Akromioklavikulární kloub BPN BPN 

Sternoklavikulární kloub BPN BPN 

Lopatka BPN BPN 

Tab. č. 14 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita - vstupní kineziologický rozbor 

Pozn. BPN – Bez patologického nálezu 

 

3. 3. 14 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 
 

U tohoto vyšetření jsem pozorovala stereotypy abdukce v rameni, extenze v 

kyčelním kloubu bilaterálně a flexe trupu. Abdukce pravého kyčelního kloubu nešla 

vyšetřit kvůli nemožnosti lehnou si na operovaný kyčelní kloub. Abdukce levého 

kyčelního kloubu nešla vyšetřit kvůli malé svalové síle abduktorů kyčle. Stereotyp flexe 

šíje jsem nevyšetřovala, protože pacient má trvale hlavu v předsunu a nedostane se do 

základního postavení. 

 

Stereotyp extenze kyčel 

Nejprve se zapojilo ischiokrurální svalstvo, dále pak m. gluteus maximus a 

paravertebrální svalstvo bilaterálně. 

 

Stereotyp abdukce ramene 

Nalezena patologie bilaterálně. Pacient při abdukcích zapojí nejprve m. trapezius, 

poté m. supraspinatus a m. deltoideus. 
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Stereotyp flexe trupu 

Pohyb byl započat aktivací m. rectus abdominis. 

 

3. 3. 15 Závěr vyšetření 
 

Vstupní kineziologické vyšetření bylo prováděno 20. 1. 2020. Operace proběhla 

ve FN Motol 13. 1. 2010, což znamená, že vyšetření se uskutečnilo týden po operaci TEP 

kyčle sin. 

Z vyšetření stoje aspekcí je viditelná hypotrofie svalstva levé dolní končetiny a 

úklon k pravé straně. Vzhledem k nemožnosti stejného zatížení obou dolních končetin 

nemusí toto vyšetření ukazovat žádnou patologii. Dále jsem shledala semiflekční držení 

obou kolenních kloubů, trupu a výraznou protrakci ramen s předsunem hlavy. To je 

s největší pravděpodobností způsobeno právě ankylozující spondylitidou V. stupně. 

Při dynamickém vyšetření stoje, které probíhalo orientačně vsedě na lůžku, jsme 

zjistili špatný rozvoj páteře. Převážně v hrudní páteři, kde není rozvoj do všech směrů 

téměř žádný, ale vázne i v ostatních oblastech páteře. Špatný rozvoj páteře je též 

spojovaný s ankylozující spondylitidou. 

Patologie, které byly shledány u vyšetření reflexních změn kůže, se týkaly pouze 

okolí sterilního krytí jizvy a hematomu. Ten byl lokalizován nad ránou. Tato patologie 

podle mého názoru souvisí pouze s pooperačním stavem. Snížená posunlivost i 

protažitelnost kůže C páteře a lopatek souvisí s hypertonem a trigger pointy v m. trapezius 

horní část bilaterálně. To je spojeno s vadným držením hlavy, které je kvůli ankylozující 

spondylitidě v předsunu. Špatná posunlivost i protažitelnost podkoží v oblastech, které 

jsou popsány ve vyšetření, je způsobena zvýšeným hypertonem svalů v těchto oblastech. 

Fascie se sníženou protažitelností v oblasti zad souvisí s opět ankylozující spondylitidou, 

kdy dochází ke snižování rozsahu pohybů páteře. Svaly jsou palpačně hypertonické v 

oblasti ramen, C páteře, mm. adduktores a m. quadriceps femoris bilaterálně. 

Vyšetření chůze bylo u pacienta nepřesné z důvodu pooperačního stavu, kdy 

nemůže plně a stejně zatěžovat obě DKK. Celkově nebyly shledány žádné velké patologie 

vzhledem k jeho diagnózám. 
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Při vyšetření dýchání se pacient nadechoval a vydechoval převážně do břicha. 

Hrudník se při nácviku dechové vlny a korigovaném dýchání rozvíjel, jinak bez rozvinu. 

U vyšetření antropometrie nebyla shledána žádná patologie. 

U distancí na páteři byla změřena pouze Forestierova fleche, která byla naměřena 

na 10 cm. Vzdálenost sterna od brady, při maximální možné obloukovité flexi hlavy, 

činila 6 cm. Vzhledem k V. stádiu ankylozující spondylitidy nebyly dané vzdálenosti až 

tak výrazné. 

Při goniometrickém vyšetření byl shledán snížený rozsah aktivního pohybu ramen 

bilaterálně v sagitální rovině, dále pak abdukce a rotace, opět bilaterálně. U DKK byla 

snížená aktivní flexe a abdukce v kyčli kvůli oslabení svalstva po operaci. Dále pak 

aktivní flexe levého kyčle byla 60° z důvodu bolestivosti při zvětšování rozsahu. 

U vyšetření zkrácených svalů jsou stupněm 1 dle Jandy hodnoceny tyto svaly: m. 

triceps surae, flexory kolenního kloubu. Ostatní svaly jsou hodnoceny stupněm 2 dle 

Jandy. M. iliopsoas a m. rectus femoris vpravo nešly vyšetřit z důvodu 

kontraindikovaných pohybů. Taktéž tomu bylo bilaterálně u m. tenzor fascia latae. 

Svalová síla pacienta je vzhledem k jeho věku a diagnózám velmi dobrá. Síla 

ohodnocená stupněm 3 dle Jandy byla vyšetřena u svalů, které vykonávají extenzi kyčle 

bilaterálně. Stupněm 2 byly hodnoceny pouze svaly vykonávající abdukci a flexi kyčle 

vlevo. U ostatních pohybů DKK byla svalová síla hodnocena stupni 4 a 5 dle Jandy. 

U neurologického vyšetření nebyly bilaterálně shledány žádné patologie. Kromě 

hyporeflexie bicipitového, styloradiálního, flexorového, Achillovy šlachy a 

medioplantárního reflexu. 

Při vyšetření kloubní vůle (dle profesora Lewita) byla patella omezena bilaterálně 

kaudokraniálním směrem. Dále byla omezena kloubní vůle hlavičky fibuly ventrálně 

(vlevo), Lisfrankův kloub dorzálně (vlevo) a os naviculare dorzoplantárně (vpravo). 

Ostatní kloubní vůle DKK bez patologie. 

Dále byl odhalen špatný stereotyp abdukce ramene bilaterálně, kdy se nejprve 

zapojuje m. trapezius a poté až m. deltoideus. U extenze kyčle se bilaterálně nejprve 

zapojilo ischiokrurální svalstvo, pak m. gluteus maximus a poté paravertebrální svalstvo. 
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3. 4 Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán 
 

3. 4. 1 Krátkodobý terapeutický plán 
 

• uvolnění měkkých tkání 

• ošetření jizvy a jejího okolí 

• relaxace hypertonických svalů a protažení zkrácených svalů 

• terapie zádových fascií 

• posílení oslabených svalových skupin 

• zvětšení rozsahu pohybu končetin i páteře 

• mobilizace omezených kloubních vůlí 

• korekce stoje  

• nácvik správného stereotypu chůze a chůze po schodech 

• nácvik správného dýchání 

 

3. 4. 2 Dlouhodobý terapeutický plán 
 

• dosažení a následné udržení plné svalové síly 

• stabilizace co největšího kloubního rozsahu (mimo kontraindikované pohyby) 

• udržení protažitelnosti svalů 

• korekce a stabilizace správných pohybových stereotypů 

• chůze bez pomůcek 

 

3. 5 Průběh terapeutických jednotek 
 

3. 5. 1 První terapeutická jednotka 
 

Datum: 21. 1. 2020  

Den po operaci: 8. 

Délka trvání: 60 minut 
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Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, odpočatě a prospal celou noc. 

Objektivně: Pacient je orientován, vypadá odpočatě a jizva je sterilně krytá. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• kompletní vstupní kineziologické vyšetření 

• základní aktivace svalů DKK - hlavně m. quadriceps femoris, mm. abductores s 

následnou edukací pro cvičení na pokoji 

 

Návrh terapie:  

Splnění cílů uvedených výše pomocí aktivních a pasivních pohybů. 

 

Provedení: 

• vyšetření pacienta - dle vstupní kineziologické vyšetření 

• nácvik přesunu přes bok do sedu a pomocí techniky budík do sedu - vždy s klínem 

• aktivní pohyby DKK vsedě: 

o flexe, extenze a krouživé pohyby v hlezenních kloubech 

o extenze flektovaných kolenních kloubů pro posilování m. quadriceps 

femoris 

• stoj (u lehátka) - flexe, extenze a abdukce kyčle  

• nácvik správného stereotypu chůze, korekce špatného držení těla při chůzi, 

pacient s dvěma FB ušel cca 100 m  

 

Výsledek:  

Cíle byly splněny. Při stoji u lehátka a abdukci kyčle docházelo k velkým 

synkinézám. Abdukci neprováděly abduktory kyčle. Pacient byl zaedukován, že abdukci 

nemá provádět a má se pouze soustředit na stahování hýždí k sobě.  
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Autoterapie:  

Pacient zaedukován ke kontraindikovaným pohybům. Dále byl poučen o cvičení 

na lůžku a kontrolování se při chůzi. 

 

3. 5. 2 Druhá terapeutická jednotka 
 

Datum: 22. 1. 2020 

Den po operaci: 9. 

Délka trvání: 60 minut 

 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se cítí dobře a po první terapii není zvlášť unavený. 

Objektivně: Jizva se stehy stále sterilně krytá a po včerejší terapii je vidět lehká 

únava. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• aktivní a pasivní pohyby HKK a DKK 

• protahování zkrácených svalů - m. triceps surae, ischiokrurální svalstvo, mm. 

adductores, mm. pectorales 

• aktivace oslabených svalů - hlavně abduktory kyčle 

• mobilizace omezených kloubních vůlí (viz vstupní kineziologický rozbor) 

• edukace techniky měkkých tkání v okolí sterilního krytí jizvy 

• chůze po schodech 

 

Návrh terapie:  

Splnění výše uvedených cílů. 
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Provedení: 

• tromboembolická prevence vleže na lůžku 

• pasivní protahování zkrácených svalů DKK i HKK - m. triceps surae, 

ischiokrurální svalstvo, mm. adductores, mm. pectorales 

• AEK pro mm. adductores  

• techniky měkkých tkání v okolí sterilního krytí jizvy 

• mobilizace patelly (všemi směry), pak hlavičky fibuly vlevo (ventrálním 

směrem), dále Lisfrankův kloub na levé DK (směrem dorzálním) a os naviculare 

vpravo (směrem dorzoplantárním) 

• aktivace svalů DKK (mm. gluteii, m. quadriceps femoris, mm. abduktores): 

o stahování hýždí k sobě 

o bridging 

o aktivace m. quadriceps femoris 

o vleže na zádech abdukce kyčle (korekce synkinéz) 

• sed: 

o aktivní pohyby HKK - všechny pohyby ramen 

o aktivní pohyby C páteře 

• chůze po schodech 

 

Výsledek:  

Cíle byly splněny. Chůze po schodech je stabilní. Pacient se po terapii cítí mírně 

unavený. Podařilo se lehce uvolnit hypertonické svaly DKK. 

 

Autoterapie:  

Pacient byl zaedukován pro AEK mm. adductores a chůzi po schodech (zatím 

nemá chodit po schodech bez doprovodu). Dále proběhla edukace dalších cviků pro 

aktivaci hýžďového svalstva. 
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3. 5. 3 Třetí terapeutická jednotka 
 

Datum: 23. 1. 2020 

Den po operaci: 10. 

Délka trvání: 60 minut 

 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, upozornil na lehkou únavu kvůli cvičení z 

předešlého dne. 

Objektivně: Pacient již dochází na terapii o patro níže do tělocvičny s mým 

doprovodem. Cestou probíhá chůze po schodech s dvěma FB. Jizva je stále sterilně krytá. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• leh na boku a břiše 

• chůze po schodech 

• terapie zádových fascií 

• aktivace svalů DKK - hlavně oslabených (viz vstupní kineziologický rozbor) 

• terapie zkrácených a hypertonických svalů (dle vstupního kineziologického 

rozboru) 

 

Návrh terapie:  

Splnění cílů třetí terapeutické jednotky. 

 

Provedení: 

• leh na zádech: 

o tromboembolická prevence 

o TMT v okolí sterilního krytí jizvy - míčkování 

o aktivace svalů DKK - aktivní pohyby DKK (mimo zakázané pohyby) - 

mm. gluteii, mm. abductores, m. quadriceps femoris; bridging 
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• leh na pravém boku: 

o pasivní protahování m. rectus femoris vlevo  

o abdukce kyčle s dopomocí terapeuta 

• leh na břiše: 

o pasivní protahování m. rectus femoris metodou PIR 

o aktivace hýždového svalstva - stahování hýždí, extenze v kyčlích 

o protahování zádových fascií všemi směry 

• chůze po schodech 

 

Výsledek:  

Cíle dnešní terapeutické jednotky byly splněny. Pacient se cítil dobře, po dlouhé 

době ležel na břiše. Větší svalová síla mm. abductores kyčle.  

 

Autoterapie:  

Opakování edukovaných pohybů a cvičení z předchozího dne.  

 

3. 5. 4 Čtvrtá terapeutická jednotka 
 

Datum: 24. 1. 2020 

Den po operaci: 11. 

Délka trvání: 60 minut 

 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient je bez únavy a těší se na dnešní terapeutickou jednotku. 

Objektivně: Pacient opět přišel do tělocvičny o patro níže, než má pokoj. Přišel o 

dvou FB sám. Jizva stále sterilně krytá. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• aktivní a pasivní pohyby HKK - všemi směry, DKK - mimo zakázané pohyby 
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• TMT v okolí sterilního krytí jizvy 

• protahování zkrácených svalů krku - m. trapezius, m. levator scapulae a DKK - 

m. triceps surae, mm. adductores, ischiokrurální svalstvo a m. rectus femoris 

bilaterálně 

• terapie zádových fascií 

• posilování hypotonických svalů - hlavně mm. abductores kyčle 

 

Návrh terapie:  

Splnění výše uvedených cílů. 

 

Provedení: 

• leh na zádech: 

o protažení zkrácených svalů DKK a krku - hlavně m. triceps surae, 

ischiokrurální svalstvo na obou DKK, dále pak m. trapezius a m. levator 

scapulae metodou PIR - vše bilaterálně 

o AEK pro m. sternocleidomastoideus bilaterálně  

o TMT v oblasti okolo sterilního krytí jizvy a v oblasti krku 

o PNF HKK - 2. flekční diagonála bilaterálně 

o aktivní pohyby DKK hlavně do flexe a abdukce vleže na zádech 

o posilování svalů DKK s overballem   

o bridging s overballem mezi koleny a následným propínáním kolene 

(nejprve pravého, pak i levého) 

• leh na pravém boku (s klínem mezi koleny) 

o protahování m. rectus femoris vlevo 

o posilování mm. gluetii a nácvik abdukce proti gravitaci 

• leh na břiše 

o protahování zádových fascií všemi směry 

o aktivace mm. gluteii - stahování hýždí k sobě a nácvik extenze s 

flektovaným bércem 
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Výsledek:   

Byly splněny cíle navržené pro tuto terapii. Pacient se cítí lehce unavený, ale byl 

spokojený, že v terapii začal cvičit i s HKK. 

 

Autoterapie:  

Pacient je zaedukován pro cviky, které byly cvičeny v dnešní a předchozích 

terapiiích. Doporučená byla také chůze po schodech. 

 

3. 5. 5 Pátá terapeutická jednotka 
 

Datum: 27. 1. 2020 

Den po operaci: 14. 

Délka trvání: 60 minut 

 

Status praesens:  

Subjektivně: Po včerejší terapii pacient hlásí lehkou únavu, ale na další terapii se 

těší. 

Objektivně: Pacient při příchodu na tělocvičnu vypadá unaveně. Chůze je 

stabilnější a nedochází k vnější rotaci DKK. Jizva stále se stehy a sterilním krytím. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• zlepšení rozsahu v omezených kloubech DKK i HKK 

• zlepšení svalové síly oslabených svalů dle vstupního kineziologického rozboru 

• protahování zádových fascií 

• dechová fyzioterapie 

• uvolnění hypertonu v oblasti krku 
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Návrh terapie:  

Splnění výše uvedených cílů. 

 

Provedení: 

• leh na zádech: 

o protažení metodou PIR m. triceps surae, ischiokrurálního svalstva a mm. 

adductores DKK bilaterálně 

o pasivní protažení svalstva krku - hlavně m. trapezius bilaterálně 

o posilování mm. gluteii s gymballem 

o posilování m. quadriceps femoris s overballem bilaterálně 

o izometrické zapojení abductorů kyčle bilaterálně 

o PIR pro mm. pectorales 

o PNF na HKK - 2. flekční diagonála - bilaterálně 

• leh na pravém boku (klín mezi koleny): 

o pasivní protažení m. rectus femoris na levé DK 

o izometrická kontrakce pro mm. gluteii 

o abdukce kyčle 

• leh na břiše: 

o PIR na m. rectus femoris bilaterálně 

o aktivace mm. gluteii 

o protahování zádových fascií všemi směry 

o dechová cvičení ve všech polohách  

 

Výsledek:  

Cíle byly splněny. Pacient po cvičení cítí lehkou únavu.  

 

Autoterapie:  

Opakování cvičení z předchozích terapií. Byly přidány další cviky pro posílení 

mm. gluteii a mm. abductores operovaného kyčle. 
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3. 5. 6 Šestá terapeutická jednotka 
 

Datum: 28. 1. 2020 

Den po operaci: 15. 

Délka trvání: 60 minut 

 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient si pochvaluje, že dokáže abduktory kyčle konečně více 

zapojit do pohybu i proti gravitaci. 

Objektivně: Pacient je bez únavy. Na terapii do tělocvičny pacient opět přišel po 

chodbě dlouhé cca 100 m a po schodech. Při chůzi nedochází k výrazné vnější rotaci v 

kyčlích a došlo k mírnému napřímení. Jizva se stehy stále sterilně krytá. Pacient si stěžuje 

na lehkou bolest v levém hlezenním kloubu. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• dechová cvičení  

• pomocí PIR protažení ischiokrurálního svalstva, mm. adductores a flexorů kyčle 

bilaterálně 

• posílení mm. abductores kyčle, mm. gluteii a m. quadriceps femoris bilaterálně 

• mobilizace hlezenního kloubu vlevo 

 

Návrh terapie:  

Splnění cílů šesté terapeutické jednotky. 

 

Provedení: 

• leh na zádech: 

o mobilizace levého hlezenního kloubu - dorzálním směrem 

o PIR na m. triceps surae, flexory kolenního kloubu, m. trapezius a m. 

levator scapulae bilaterálně 
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o pasivní protahování mm. adductores 

o posilování mm. gluteii, m. quadriceps femoris a mm. abductores kyčle 

bilaterálně s overballem, therabandem a gymballem 

o PIR pro mm. pectorales 

o PNF - 2. flekční diagonála pro obě HKK 

o dechová cvičení - lokalizované dýchání do oblasti hrudníku  

• leh na pravém boku: 

o abdukce kyčelního kloubu proti gravitaci 

• leh na břiše: 

o extenze kyčelních kloubů 

o protahování zádových fascií všemi směry 

 

Výsledek: 

Cíle dnešní terapeutické jednotky byly splněny a protahování zkrácených svalů je 

úspěšné. Svaly již při protahování nekladou tak velký odpor jako na začátku terapie. 

Největší změna je shledána u adductorů kyčle bilaterálně. 

 

Autoterapie:  

Pacient si má dále trénovat cviky z dnešní i předchozích terapií, do kterých je již 

zainstruovaný. Navíc se má soustředit na dýchání s důrazem na rozvoj hrudníku. 

 

3. 5. 7 Sedmá terapeutická jednotka 
 

Datum: 29. 1. 2020 

Den po operaci: 16. 

Délka trvání: 60 minut 

 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se po předchozí terapii cítí unavený.  
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Objektivně: Jizva a stehy stále se sterilním krytím, na dnešní odpoledne je 

plánované vyndání stehů. Pacient přichází opět do tělocvičny po schodech a nejede 

výtahem. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• protažení a uvolnění zkrácených a hypertonických svalů (viz vstupní 

kineziologický rozbor) 

• dechové cvičení  

• aktivace a následné posilování oslabených svalů (viz vstupní kineziologický 

rozbor) 

• PNF na obě HKK 

  

Návrh terapie:  

Splnění cílů stanovených pro dnešní terapeutickou jednotku. 

 

Provedení: 

• korekce chůze - korekce flekčního držení trupu, upozornění na dodržování 

extenze kolenních i kyčelních kloubů, ke které při vstupním vyšetření 

nedocházelo 

• sed: 

o edukace pro autoterapii uvolnění C páteře - hlavně m. trapezius a m. 

levator scapulae bilaterálně 

o aktivace m. quadriceps femoris bilaterálně - s vytáčením špiček pro 

zapojení více m. vastus medialis nebo naopak m. vastus lateralis 

• leh na zádech: 

o dechové cvičení  

o PIR na m. triceps surae a ischiokrurální svalstvo 

o aktivní pohyby v levém kyčelním kloubu hlavně do flexe (max. 90°) a 

abdukce 

o bridging 

o PNF - 2. flekční diagonála na obě HKK 
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• leh na pravém boku: 

o pasivní protažení m. rectus femoris 

o abdukce kyčle proti gravitaci 

• leh na břiše: 

o dechová cvičení  

o protahování zádových fascií všemi směry 

 

Výsledek:  

Dnešní cíle terapeutické jednotky byly splněny. Při dechové vlně se podařilo lehce 

rozvinout hrudník. Zádové fascie jsou již více protažitelné všemi směry. 

 

Autoterapie:  

Pacient má trénovat cviky pro uvolnění adduktorů kyčle a zároveň cviky pro 

posílení oslabených svalů. Dále má trénovat správnou chůzi a uvolňovat si dle dnešní 

terapeutické jednotky oblast krku. 

 

3. 5. 8 Osmá terapeutická jednotka 
 

Datum: 30. 1. 2020 

Den po operaci: 17. 

Délka trvání: 60 minut 

 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient udává, že se cítí dobře, ale už se těší domů. 

Objektivně: Vyndání stehů proběhlo včera odpoledne a jizva je stále sterilně krytá. 

Pacient přichází po schodech do tělocvičny. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• terapie, edukace péče o jizvu a její okolí 
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• protažení zkrácených svalů - hlavně mm. adduktores, ischiokrurální svalstvo a m. 

rectus femoris bilaterálně 

• aktivace a následné posilování oslabených svalů (viz vstupní kineziologický 

rozbor) 

 

Návrh terapie:  

Splnění výše uvedených cílů dnešní osmé terapeutické jednotky. 

 

Provedení: 

• TMT v okolí sterilního krytí jizvy 

• edukace péče o jizvu - odkrytí jizvy, změření a ukázka edukace péče o jizvu - 

jizva zhojená, bez patologií, pro hygienické potřeby pacienta zdravotnický 

personál ústavu nechává jizvu stále sterilně krytou 

• sed: 

o ukázka pacientem - uvolňování oblasti C páteře (m. trapezius a m. levator 

scapulae) - kontrola správného provedení  

• leh na zádech: 

o PIR pro m. triceps surae, ischiokrurální svalstvo bilaterálně 

o AEK pro mm. adductores kyčelního kloubu bilaterálně 

o aktivní pohyby do flexe a abdukce s overballem 

o bridging s gymballem 

o PIR pro mm. pectorales 

o PNF - 2. flekční diagonála - obě HKK 

• leh na pravém boku: 

o pasivní protažení m. rectus femoris - LDK 

o abdukce kyčle proti gravitaci 

• leh na břiše: 

o pasivní protažení zádových fascií všemi směry 

o PIR pro m. rectus femoris bilaterálně 
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Výsledek:  

Cíle byly splněny. Pacient správně předvedl uvolňování C páteře. 

 

Autoterapie:  

Pacient zaedukován pro terapii jizvy. Nadále má trénovat cviky z předchozích 

terapií. Doporučila jsem mu zvýšení počtu opakování a pomalé provedení cviků z důvodu 

delšího trvání kontrakce svalstva. 

 

3. 5. 9 Devátá terapeutická jednotka 
 

Datum: 31. 1. 2020 

Den po operaci: 18. 

Délka trvání: 60 minut 

 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, bez únavy a motivovaný cvičit. 

Objektivně: Pacient stále se sterilním krytím jizvy, která je již beze stehů. Opět 

přichází o patro níže, než má pokoj a po schodech. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• PIR na zkrácené svaly (viz vstupní kineziologický rozbor) 

• aktivace a následné posilování oslabených svalů - hlavně mm. abductores a mm. 

gluteii 

• kontrola cviků, které bude pacient cvičit doma 

• edukace do autoterapie protahovacích a uvolňovacích technik v oblastech 

hypertonických a zkrácených svalů (viz vstupní kineziologický rozbor) 

• nácvik dechového cvičení a následná edukace pro autoterapii 
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Návrh terapie:  

Splnění výše uvedených cílů s hlavním zaměřením na edukaci pacienta, který 

bude po víkendu propuštěn. 

 

Provedení: 

• stoj u lehátka - aktivní pohyby do flexe, extenze a abdukce levé DK s oporou o 

HKK 

• sed - uvolňování C páteře a svalů v této oblasti - hlavně m. trapezius bilaterálně 

• leh na zádech: 

o TMT okolo sterilního krytí jizvy 

o PIR na m. triceps surae, ischiokrurální svalstvo a mm. pectorales 

bilaterálně 

o AEK pro mm. adductores kyčelních kloubů 

o posilování svalů DKK s overballem, gymballem a therabandem 

o dechová vlna s kontrolou rozvinu v hrudní oblasti 

o PNF - 2. flekční diagonála pro HKK 

• leh na boku - abdukce kyčle proti gravitaci 

• leh na břiše 

o PIR pro m. rectus femoris bilaterálně 

o pasivní protažení zádových fascií do všech směrů 

o dechové cvičení 

 

Výsledek:  

Výše uvedené cíle byly splněny. Zádové fascie, zkrácené a hypertonické svaly 

(ischiokrurální a pectorální svalstvo) jsou více uvolněné. 

 

Autoterapie:  

Pacient zaedukován do nových cviků hlavně s overballem, který má i na pokoji. 

Opakování cviků jsme zatím nezvyšovali.  
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3. 5. 10 Desátá terapeutická jednotka 
 

Datum: 3. 2. 2020 

Den po operaci: 21. 

Délka trvání: 60 minut 

 

Status praesens:  

Subjektivně: Pacient se cítí po předchozí terapii lehce unaven. Má zájem se co 

nejvíce naučit, aby mohl po propuštění domů trénovat. 

Objektivně: Na pacientovi je zřetelné nadšení z propuštění domů. Chůze s 2 FB je 

stabilní, nedochází k výrazné vnější rotaci DKK. Zároveň se snížila velikost anteflexe 

trupu při chůzi a došlo k lehkému napřímení. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

Kompletní výstupní kineziologický rozbor. 

 

Návrh terapie:  

Splnit a stihnout vyšetřit kompletní výstupní rozbor. 

 

Provedení: 

• vyšetření pacienta - kompletní výstupní kineziologický rozbor 

• mobilizace hlavičky fibuly vpravo směrem dorzálním a os naviculare směrem 

dorzoplantárním 

• edukace pro: 

o správnou dechovou vlnu s důrazem na rozvoj hrudníku při nádechu i 

výdechu 

o uvolňování C páteře a svalů v této oblasti 

o vleže na zádech s pomocí (např.: opasku nebo švihadla) protahování 

ischiokrurálního svalstva 
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o vleže na břiše protahování m. rectus femoris - dávat si pozor při flektování 

kolene, aby nedocházelo ke zvedání pánve 

o zopakování cviků pro posílení - hlavně pak pro mm. gluteii a m. 

abductores kyčelních kloubů (i s overballem) 

 

Výsledek:  

Kompletní výstupní kineziologický rozbor byl vyšetřen. Došlo ke srovnání 

pacienta na začátku a na konci terapie. Dále proběhla edukace a rozloučení se s 

pacientem. 

 

Autoterapie:  

Viz provedení desáté terapeutické jednotky. 

 

3. 6 Výstupní kineziologický rozbor 
 

Výstupní kineziologický rozbor byl proveden 4. února 2020 v Revmatologickém 

ústavu. Vyšetření proběhlo 22. den po operaci, která byla vykonána ve FN Motol.  

 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, těší se domů i do lázní, kam bude odjíždět v 

polovině března. Bolesti neguje. 

Objektivně: Pacient spolupracuje a je plně orientovaný. Jizva má pouze sterilní 

krytí, stehy jsou vyndány. Krytí jizvy stále z důvodů hygienických návyku na pracovišti. 

Pacient pro výstupní kineziologický rozbor opět přišel do tělocvičny po chodbě dlouhé 

cca 100 m a následně po schodech. K chůzi používá 2 FB. 

 

Váha: 70 kg 

Výška: 173 cm 

BMI: 24,4 - norma 
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KT: 104/69 

TF: 103/min 

TT: 36,2 °C 

 

3. 6. 1 Vyšetření stoje aspekcí 
 

Vyšetření stoje probíhalo s oporou o dvě francouzské berle na cvičebně. 

 

Zezadu:  

Stoj stále o úzké stojné bázi. DKK jsou ve vnější rotaci. Levá Achillova šlacha 

méně výrazná. Levý musculus triceps surae hypotrofický, podkolenní jamky symetrické. 

Levé gluteální svalstvo je stále viditelně hypotrofické. Trup nakloněn doprava, rozdílnost 

pravého a levého thorakobrachiálního trojúhelníku není. Dolní úhly lopatek symetrické. 

Levý ramenní kloub je lehce výše než pravý. 

 

Zboku:  

Mírné semiflekční držení kolenních kloubů a trupu. Mírná protrakce ramen a stále 

výrazný předsun hlavy z důvodu ankylozující spondylitidy. Z levého boku stále viditelné 

sterilní krytí jizvy. 

 

Zepředu:  

Stoj o úzké stojné bázi. DKK ve vnější rotaci. Zhoršená podélná i příčná klenba. 

Kladívkové prsty DKK. Svalstvo LDK hypotrofované. Levý musculus triceps surae více 

hypertrofický než pravý. Patelly symetrické. Trup ukloněný doprava, levá taile 

výraznější. Viditelná hypertonie platysmy a musculus trapezius bilaterálně. 

 

3. 6. 2 Modifikace stoje 
 

Modifikace stoje nebyly prováděny kvůli stejnému důvodu jako ve vstupním 

vyšetření. Nebylo dovoleno plné zatížení obou DKK. 
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3. 6. 3 Dynamické vyšetření stoje 
 

Dynamické vyšetření stoje bylo vyšetřeno orientačně z důvodu nedovoleného 

zatížení levého kyčelního kloubu. Rozvoj páteře do všech směrů byl stejný jako u 

vstupního vyšetření. 

 

3. 6. 4 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 
 

Kůže 

Kůže pacienta je na pohled suchá. Rozdílná teplota ani začervenání není. Žádný 

hematom. Jinak bez patologického nálezu. V okolí sterilního krytí jizvy není snížena 

posunlivost ani protažitelnost. 

 

Podkoží 

Špatná posunlivost a protažitelnost podkoží shledáno v oblasti C páteře (vyšetřeno 

Kiblerovou řasou). 

 

Fascie 

Protažitelnost fascií vázne v oblasti zad všemi směry pouze v oblasti C/Th páteře 

a v okolí žeber. Jiné fascie bez patologického nálezu. 

 

Svaly 

Vyšetření probíhalo na terapeutickém lůžku vleže na zádech a na břiše. 

Hodnotící škála: 

-  hypotonie 

+  normotonie 

++  hypertonie 
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Sval nebo svalová skupina Levá strana Pravá strana 

Krátké extenzory šíje ++ ++ 

mm. scaleni ++ ++ 

m. trapezius - horní část ++ ++ 

m. sternocleidomastoideus ++ ++ 

m. subscapularis ++ ++ 

m. pectoralis major - horní vlákna + + 

m. pectoralis major - střední vlákna ++ ++ 

m. pectoralis major - spodní vlákna 

m. pectoralis minor 
++ ++ 

m. biceps brachii + + 

m. triceps brachii - - 

m. rectus abdominis + + 

m. obliques externus + + 

m. obliques internus + + 

m. transversus abdominis + + 

m. quadratus lumborum + + 

m. iliopsoas ++ ++ 

m. tenzor fasciae latae Palpačně nevyšetřeno ++ 

mm. adduktores kyčelního kloubu ++ ++ 

m. quadriceps femoris + + 

m. triceps surae +  + 

Tab. č. 15 - Vyšetření reflexních změn dle Lewita - svaly - výstupní kineziologický rozbor 

 

Ostatní svaly byly vyšetřeny vleže na břiše. 

 

Svaly nebo svalové skupiny Levá strana Pravá strana 

m. levator scapulae ++ ++ 

m. latissimus dorzi + + 
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mm. rhomboideii - - 

m. trapezius - střední vlákna - - 

m. trapezius - spodní vlákna + + 

Paravertebrální svalstvo + + 

mm. gluteii +  + 

Tab. č. 16 - Vyšetření reflexních změn dle Lewita - svaly - výstupní kineziologický rozbor 

 

Trigger pointy byly lokalizovány v m. trapezius bilaterálně. 

 

3. 6. 5 Vyšetření chůze 
 

U pacienta probíhá stále třídobá chůze s dvěma francouzskými berlemi a s plným 

odlehčením operované končetiny. Začíná docházet k extenzi v kyčelních i kolenních 

kloubech. Pacient je stále v mírném předklonu, hrudník v kyfotickém držení a hlava v 

předsunu. Chůze je rychlá, stále s úzkou bází a se symetricky krátkými kroky. K došlapu 

na patu a odvalu chodidla dochází. Při krocích jsou DKK v lehké vnější rotaci. Při korekci 

k vnější rotaci DKK nedochází. Chůze po schodech stabilní a pacient ji zvládá s 

přehledem. 

 

3. 6. 6 Vyšetření dýchání 
 

Dýchání bylo stejně jako ve vstupním KR vyšetřeno vleže na zádech na 

terapeutickém lůžku. U pacienta stále převažuje břišní dýchání kvůli nedostatečnému 

rozvoji hrudníku. Obvod hrudníku (87 cm) se při nádechu rozšířil na 91 cm a při výdechu 

opět na 87 cm. 

 

3. 6. 7 Antropometrie 
 

Probíhala vleže na zádech na terapeutickém lůžku krejčovským metrem. 
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Délky DKK LDK PDK 

Funkční 94 cm 94 cm 

Anatomická 89 cm 89 cm 

Umbilikální 94 cm 94 cm 

Stehno 43 cm 43 cm 

Lýtko 46 cm  46 cm 

Tab. č. 17 - Antropometrie délky DKK - výstupní kineziologický rozbor 

 

Obvody DKK LDK PDK 

10 cm nad patellou 39 cm 40 cm 

Patella 38 cm 38,5 cm 

Tuberositas tibiae 33 cm 33 cm 

Nejširší místo lýtka 33 cm 33 cm 

Hlezno 26 cm 26 cm 

Hlavičky metatarzů 25 cm  25 cm 

Tab. č. 18 - Antropometrie obvody DKK - výstupní kineziologický rozbor 

 

Délky HKK LHK PHK 

Celá HK 76 cm 76 cm 

Paže 30 cm 30 cm 

Předloktí 30 cm 30 cm 

Zápěstí 16 cm 16 cm  

Tab. č. 19 - Antropometrie délky HKK - výstupní kineziologický rozbor 

 

Obvody HKK LHK PHK 

m. biceps brachii 28 cm 28,5 cm 

m. biceps brachii v kontrakci 30 cm 30 cm 

Loket 27 cm 26 cm 

Proces. styloideii 18 cm  18 cm 

Tab. č. 20 - Antropometrie obvody HKK - výstupní kineziologický rozbor 
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3. 6. 8 Vyšetření distancí na páteři 
 

Stejně jako u vstupního KR jsem měřila Forestierovu fleche, která byla 8,5 cm. 

Další měřenou distancí byla vzdálenost brady od sterna při obloukovité flexi C páteře, 

která se zlepšila z 6 cm na 5 cm. Ostatní distance nešlo změřit kvůli nemožnému plnému 

zatížení obou DKK. 

 

3. 6. 9 Goniometrie dle Jandy 
 

Vyšetření probíhalo pomocí plastového goniometru. Vzhledem k stavu po TEP 

kyčelního kloubu byly měřeny pouze DKK. U HKK stejně jako při vstupním rozboru 

byla změřena pouze ramena bilaterálně. Ostatní klouby HKK byly vyšetřeny orientačně. 

Vzhledem ke kontraindikovaným pohybům (v tabulce písmeno N) nebyla vyšetřena 

addukce, vnitřní ani zevní rotace kyčelních kloubů. 

 

Aktivní pohyb LDK PDK 

Kyčelní kloub 

S 5 - 0 - 80  

F 25 - 0 - N  

R N - 0- N 

S 5 - 0 - 90  

F 30 - 0 - N  

R N - 0 - N 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 115 S 0 - 0 - 120 

Hlezenní kloub 
S 15 - 0 - 35  

T 10 - 0 - 20  

S 15 - 0 - 35  

T 10 - 0 - 20 

Tab. č. 21 - Goniometrie dle Jandy - aktivní pohyby DKK - výstupní kineziologický rozbor 

Pozn. N - neměřeno kvůli kontraindikovaným pohybům 

 

Pasivní pohyb LDK PDK 

Kyčelní kloub 

S 10 - 0 - 90  

F 30 - 0 - N  

R N - 0- N 

S 10 - 0 - 90  

F 45 - 0 - N 

R 25 - 0 - 25 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 120 S N - 0 - 120 
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Hlezenní kloub 
S 20 - 0 - 35  

T 15 - 0 - 25  

S 20 - 0 - 35  

T 15 - 0 - 20 

Tab. č. 22 - Goniometrie dle Jandy - pasivní pohyby DKK - výstupní kineziologický rozbor 

Pozn. N - neměřeno kvůli kontraindikovaným pohybům 

 

Aktivní pohyb LHK PHK 

Ramenní kloub 

S 35 - 0 - 175  

F 130 - 0 - 0 

T 25 - 0 - 120  

R 60 - 0 - 60  

S 30 - 0 - 160  

F 130 - 0 - 0 

T 25 - 0 - 120  

R 65 - 0 - 60 

Tab. č. 23 - Goniometrie dle Jandy - aktivní pohyb ramene - výstupní kineziologický rozbor 

 

Pasivní pohyb LHK PHK 

Ramenní kloub 

S 35 - 0 - 180  

F 160 - 0 - 0 

T 30 - 0 - 120  

R 80 - 0 - 75  

S 35 - 0 - 180  

F 160 - 0 - 0 

T 30 - 0 - 120  

R 75 - 0 - 70 

Tab. č.  24 - Goniometrie dle Jandy - pasivní pohyb ramene - výstupní kineziologický rozbor 

 

3. 6. 10 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
 

Vyšetření bylo hodnoceno stupni 0, 1 a 2 dle Jandy. 

 

Sval Levá strana Pravá strana 

m. gastrocnemius 1 1 

m. soleus 1 1 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Jednokloubové adduktory kyčelního kloubu 1 1 

Dvoukloubové adduktory kyčelního kloubu 2 2 
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m. iliopsoas 2 Nešlo vyšetřit 

m. rectus femoris 1 Nešlo vyšetřit 

m. tenzor fascia latae Nešlo vyšetřit Nešlo vyšetřit 

m. pectoralis major - část dolní a střední 2 2 

m. pectoralis major - část clavikulární 

m. pectoralis minor 
1 1 

m. trapezius - část horní 2 2 

m. levator scapulae 2 2 

m. sternocleidomastoideus 2 2 

Paravertebrální svalstvo 2  2 

Tab. č. 25 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - výstupní kineziologický rozbor 

 

3. 6. 11 Vyšetření svalové síly 
 

Jako u vstupního vyšetření byly výchozí polohy uzpůsobeny pacientovi a jeho 

diagnóze. Bylo tomu tak hlavně u aktivních pohybů do flexe a abdukce pravého kyčle. 

HKK byly vyšetřovány orientačně, síla byla dostačující pro sebeobsluhu, zvládání 

běžných denních činností a činností, na které byl pacient zvyklý. Stupně hodnocení dle 

Jandy. 

 

Pohyb Svaly LDK PDK 

Flexe kyčle m. iliopsoas 3 4 

Extenze kyčle 

m. gluteus maximus  

m. biceps femoris 

m. semimembranosus 

m. semitendinosus 

3 3 

Abdukce kyčle 

m. gluteus medius 

m. gluteus minimus 

m. tenzor fasciae latae 

3 4 
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Flexe kolene 

m. biceps femoris 

m. semimembranosus 

m. semitendinosus 

4 4 

Extenze kolene m. quadriceps femoris 4 4 

Plantární flexe  

v hleznu 
m. triceps surae 4 4 

Supinace s dorzální 

flexí v hleznu 
m. tibialis anterior 5 5 

Supinace s plantární 

flexí v hleznu 
m. tibialis posterior 4 4 

Pronace s plantární  

flexí v hleznu 

m. peroneus longus  

m. peroneus brevis 
4  4 

Tab č. 26 - Vyšetření svalové síly dle Jandy - výstupní kineziologický rozbor 

 

3. 6. 12 Neurologické vyšetření 
 

Plná orientace a vědomí pacienta jsou stále beze změny. 

 

Vyšetření šlachookosticových reflexů 

Reflex Segmentová inervace Levá strana Pravá strana 

Bicipitový C5 - C6 normoreflexie normoreflexie 

Tricipitový C7 normoreflexie normoreflexie 

Styloradiální C5 - C6 hyporeflexie hyporeflexie 

Flexorový C8 hyporeflexie hyporeflexie 

Patellární L4 normoreflexie normoreflexie 

Achillovy šlachy S1 normoreflexie normoreflexie 

Medioplantární S1 normoreflexie  normoreflexie 

Tab. č. 27 - Neurologické vyšetření - šlachookosticové reflexy - výstupní kineziologický rozbor 
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Vyšetření čití: 

Hluboké:  

• polohocit - BPN - vyšetřováno u zápěstí na HKK, u kolenního kloubu na DKK 

bilaterálně 

• pohybocit - BPN - vyšetřováno na flexi palce u HKK, na plantární flexi hlezna 

bilaterálně 

 

Povrchové: 

• taktilní - BPN - na HKK i DKK 

• termické - BPN - na HKK i DKK 

• algické - BPN - na HKK i DKK 

• stereognozie - BPN - rozpoznávání krejčovského metru v pravé ruce, propisky v 

levé ruce 

 

Vyšetření taxe: 

• HKK - BPN 

• DKK - BPN (nevyšetřováno na LDK kvůli kontraindikovaným pohybům) 

 

Vyšetření pyramidových jevů: 

Na HKK i DKK bez patologického nálezu. 

 

3. 6. 13 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 
 

Vyšetřovaný segment 
Vyhodnocení 

Levá strana Pravá strana 

Patella BPN BPN 

Hlavička fibuly BPN Kloubní vůle omezena dorzálně 

Talokrurální kloub BPN BPN 

Lisfrankův kloub BPN BPN 
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os calcaneus BPN BPN 

os naviculare 
BPN 

 

Kloubní vůle omezena 

dorzoplantárně 

os cuboideum BPN BPN 

Akromioklavikulární kloub BPN BPN 

Sternoklavikulární kloub BPN BPN 

Lopatka BPN BPN  

Tab. č. 28 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita - výstupní kineziologický rozbor 

pozn. BPN - Bez patologického nálezu 

 

3. 6. 14 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 
 

U pohybových stereotypů byla vyšetřena extenze kyčle, abdukce v rameni a flexe 

trupu. Abdukce kyčelního kloubu byla sledována pouze na levé DK. Na pravé DK nešla 

vyšetřit z důvodu nemožnosti lehnout si na operovaný bok. Flexi šíje jsem stejně jako ve 

vstupním KR nevyšetřovala, protože ankylozující spondylitida způsobuje předsun hlavy 

a nebyla by dodržena výchozí poloha.  

 

Stereotyp extenze kyčel 

Při tomto stereotypu se nejprve zapojil m. gluteus maximus, pak ischiokrurální 

svalstvo a poté paravertebrální svalstvo L páteře. 

 

Stereotyp abdukce kyčle (vyšetřovaná pouze levá DK) 

Pohyb začíná aktivitou m. tenzor fascia latae, pak m. iliopsoas, m. rectus 

abdominis. Poté zapojí pacient m. gluteus medius a minimus. U stereotypu tedy mluvíme 

o abdukci tenzorovým mechanismem. 

 

Stereotyp abdukce ramene 

Patologie je pořád bilaterální. Pacient při pohybu prvně zapojí m. trapezius, pak 

až m. supraspinatus a m. deltoideus. 
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Stereotyp flexe trupu 

Pohyb do flexe trupu začal zapojením m. rectus abdominis. 

 

3. 6. 15 Závěr vyšetření 
 

Výstupní kineziologické rozbor byl prováděno 4. 2. 2020 v Revmatologickém 

ústavu. Pacient byl zde přeložen po operaci TEP levého kyčelního kloubu z FN Motol. 

Z vyšetření stoje aspekcí je viditelná hypotrofie svalstva LDK. Úklon doprava 

nemusí být vzhledem k nemožnosti stejného zatížení obou DKK patologií. Semiflekční 

držení kolenních kloubů je stále patrné, ale v menší míře než na začátku terapie. Stále 

hodně výrazný je předsun hlavy, který je způsobený V. stádiem ankylozující spondylitidy. 

Dynamické vyšetření páteře probíhalo opět orientačně. Neshledala jsem žádné 

zlepšení oproti vstupnímu KR. 

Patologie, shledané vyšetřením reflexních změn dle Lewita v oblasti kůže, byly 

bez patologického nálezu. Kiblerovou řasou bylo vyšetřeno podkoží a patologie byla 

shledána pouze v oblasti C páteře. Protažitelnost fascií vázla v oblasti C/Th přechodu a 

hrudní páteře. Svaly jsou palpačně hypertonické v oblasti šíje, krku, stehen a v oblasti 

pánve (viz Tab. č. 15). Trigger pointy byly bilaterálně nalezeny v m. trapezius. To je 

spojeno s ankylozující spondylitidou, která kvůli degenerativním změnám způsobila 

přesunuté postavení hlavy. Proto je práce m. trapezius velká a došlo bilaterálně k 

hypertonu. K změně z hypertonu na normotonus došlo u m. quadriceps femoris a m. 

triceps surae bilaterálně. U mm. gluteii došlo ke zlepšení od hypotonu k normotonu.  

U vyšetření chůze byly viditelné změny hlavně u větším napřímení trupu při chůzi 

a zmírnění vnější rotace DKK. Dále pak při chůzi začalo docházet k extenzi, jak v 

kyčelních, tak v kolenních kloubech. Chůze byla stále rychlá, s úzkou stojnou bází a 

krátkými kroky. 

Při vyšetření pacient stále upřednostňuje dýchání do břicha. Při měření rozvoje 

hrudníku (do nádechu a výdechu) došlo k zvětšení hrudníku na 91 cm. Rozvoj hrudníku 

při výdechu zůstal stejný. 
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U vyšetření antropometrie došlo ke zvětšení obvodů LDK 10 cm nad patellou. To 

přisuzuji posílení a lehké hypertrofii m. quadriceps femoris. Na LHK u obvodů m. biceps 

(bez, i v kontrakci) došlo ke zvětšení vždy o 1 cm.  K tomu mohlo dojít kvůli chůzi s 

oporou o 2 FB. 

Stejně jako u vstupního KR jsem vyšetřovala pouze dvě distance na páteři. První 

byla Forestierovu fleche, která se zlepšila na 8,5 cm. Druhou byla vzdálenost sterna od 

brady při obloukovité flexi C páteře, která se zmenšila na 5 cm. Ke zlepšení podle mého 

názoru došlo hlavně kvůli uvolňování hypertonických svalů šíje a protahování fascií v 

oblasti C páteře a hrudníku. 

U goniometrického vyšetření došlo k zvětšení rozsahu aktivního pohybu v kyčli 

LDK do flexe na 80° a abdukce na 25°. Dále byl zvětšen aktivní pohyb u obou ramen 

převážně do flexe a abdukce. Rozsah aktivní flexe u PHK byl 160° a LHK o 175°. Aktivní 

abdukce u PHK i LHK byla 130°. Zlepšily se rozsahy také u pasivních pohybů, které 

nebyly tak zásadní. 

U vyšetření zkrácených svalů se nám podařilo zlepšit protažitelnost těchto svalů - 

m. iliopsoas vlevo, jednokloubové adduktory kyčle bilaterálně, m. pectoralis major 

(claviculární část) a m. pectoralis minor, také bilaterálně. Všechny tyto svaly zlepšeny ze 

stupně 2 dle Jandy na stupeň 1. Zlepšení protažitelnosti pectorálních svalů bylo důležité 

pro napřímení trupu, dýchání do hrudníku a zmenšení protrakce ramen. Lepší 

protažitelnost adduktorů byla důležitá kvůli spojitosti s bolestmi a potížemi kyčelních 

kloubů. M. iliopsoas a m. rectus femoris vpravo nešly vyšetřit z důvodu 

kontraindikovaných pohybů. Taktéž tomu bylo bilaterálně u m. tenzor fascia latae. 

Svalová síla pacienta se zlepšila u flexorů a abduktorů kyčle vlevo. Dle hodnocení 

Jandy ze stupně 2 na stupeň 3 u obou svalových skupin. Ostatní svalová síla se nezměnila. 

U neurologického vyšetření shledána hyporeflexie styloradiálního a flexorového 

reflexu bilaterálně. Dále nebyly shledány žádné patologie. 

Při vyšetření kloubní vůle, dle profesora Lewita, byla shledána omezenost 

hlavičky fibuly vpravo směrem dorzálním. Dále u os naviculare vpravo, omezeno 

dorzoplantárním směrem.  Ostatní kloubní vůle DKK bez patologie. 

Při vyšetření pohybových stereotypů, dle Jandy, byl vyšetřen stereotyp extenze 

kyčle, u kterého došlo bilaterálně ke zlepšení stereotypu. Pacient jako první zapojil m. 

gluteus maximus, pak ischiokrurální svalstvo a až poté paravetrebrální svalstvo L páteře. 
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U stereotypu abdukce nedošlo ke změně stereotypu. Flexe trupu též nebyla změněna. 

Navíc byl vyšetřen stereotyp abdukce levého kyčle, kde byl prokázaný tenzorový 

mechanismus. 

 

3. 7 Zhodnocení efektu terapie 
 

V průběhu terapií došlo k vymizení velkého hematomu, který byl lokalizovaný 

kraniálně nad ránou.  

Zlepšila se posunlivost i protažitelnost podkoží v oblasti m. rectus femoris a 

adduktorů bilaterálně. Bohužel nedošlo ke zlepšení protažitelnosti v oblasti C páteře a 

šíje. Hypertonie svalů se na normotonii změnila u m. pectoralis major (pars clavicularis), 

mm. adductores kyčle, m. quadriceps femoris a m. triceps surae bilaterálně. Hypotonus 

byl zlepšen u extenzorů kyčle na normotonus, opět bilaterálně.  

Díky terapiím se nám podařilo zlepšit rozsahy aktivních pohybů do flexe (o 20°) 

a do abdukce (o 15°) levého kyčelního kloubu. Zároveň se zlepšila i síla těchto svalových 

skupin, vždy ze stupně 2 na stupeň 3, dle Jandy. Zlepšil se také rozsah ramenních kloubů 

do abdukce (o 25°) bilaterálně. S tím souvisí zmenšení svalového zkrácení m. pectoralis 

major (pars clavicularis) a m. pectoralis minor ze stupně 2 na stupeň 1.  

Při terapii zaměřené hlavně na dýchání do hrudní části se podařilo zlepšit rozvoj 

při nádechu. Pacient bez korekce stále dýchá převážně do břicha, na rozvoj hrudníku 

zapomíná.  

Díky posilování DKK došlo ke zlepšení svalové síly převážně flexorů a abduktorů 

kyčle. Tím došlo ke zmenšení rozdílu obvodů mezi pravou a levou DK.  

Terapií měkkými technikami a protahováním zkrácených svalů došlo k uvolnění 

v oblasti šíje. Zlepšily se distance Forestierovy fleche o 1,5 cm a vzdálenosti sterna od 

brady při maximální obloukovité flexi o 1 cm.  

Dále se změnily stupně protažitelnosti u zkrácených svalů z 2 na 1 dle Jandy. Bylo 

tomu tak u jednokloubových adduktorů bilaterálně, u m. rectus femoris na LDK a m. 

pectoralis bilaterálně.  
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Byla obnovena kloubní vůle u patelly bilaterálně, u hlavičky fibuly vlevo a u 

Lisfrankova kloubu. Omezenost se přenesla na hlavičku fibuly vpravo dorzálním směrem 

a na os naviculare vpravo směrem dorzoplantárním.  

U pohybových stereotypů došlo k pozitivní přestavbě extenze kyčle, kdy byl 

pohyb započat zapojením m. gluteus maximus. Ke zlepšení extenze došlo bilaterálně.  

Po prvních terapiích došlo k chůzi po schodech. Během terapie začalo docházet k 

extenzi kyčelních i kolenních kloubů, zlepšilo se napřímení trupu a nebyla tak výrazná 

vnější rotace DKK. 

 

4 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo podrobně vyšetřit a zpracovat kazuistiku 

pacienta po totální endoprotéze levého kyčelního kloubu s diagnózou ankylozující 

spondylitida. Teoretické část je rozdělena na problematiku týkajících se jak kyčelního 

kloubu, tak ankylozující spondylitidy. U popisu kyčelního kloubu jsem se zabývala 

obecnou stavbou a pohyby v kloubu. Dále jsem zpracovávala téma osteoartritidy, 

následné koxartrózy a její léčbu. Tu jsem rozdělila na konzervativní a operační. U 

operační léčby jsem pak popisovala přístupy výkonu, kontraindikace výkonu a následnou 

rehabilitační léčbu po výkonu. U ankylozující spondylitidy jsem se zaměřila na klinický 

obraz choroby, na kloubní a mimokloubní projevy, diagnostiku a léčbu. Léčbu jsem pak 

rozdělila na fyzioterapii, ergoterapii, lázeňskou léčbu, farmakoterapii a revmatické 

výkony. V praktické části je detailně zpracovaný vstupní a výstupní kineziologický 

rozbor, dále také deset jednotlivých terapeutických setkání. Během těchto terapií se 

podařilo splnit několik stanovených cílů z navrženého krátkodobého terapeutického 

plánu. Především to bylo zvětšení rozsahu pohybu kyčle do flexe a abdukce, zvětšení 

svalové síly DKK, zlepšení protažitelnosti fascií v oblasti zad a dosažení co nejlepšího 

stereotypu chůze. Byl navržen i dlouhodobý terapeutický plán, který je také popsaný 

v této části bakalářské práce. Při praktické části jsem si mohla vyzkoušet jak diagnostické, 

tak terapeutické metody, které jsem se po dobu studia na UK FTVS naučila. Praxe v 

Revmatologickém ústavu pro mě byla velice přínosná i z důvodu, že s revmatologickými 

diagnózami se na ostatních pracovištích nesetkáváme. 
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Příloha č. 3 – Seznam tabulek 

Tab. č. 1 - Vyšetření reflexních změn dle Lewita - svaly - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 2 - Vyšetření reflexních změn dle Lewita - svaly - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 3 - Antropometrie délky DKK - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 4 - Antropometrie obvody DKK - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 5 - Antropometrie délky HKK - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 6 - Antropometrie obvody HKK - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 7 - Goniometrie dle Jandy - aktivní pohyby DKK - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 8 - Goniometrie dle Jandy - pasivní pohyby DKK - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 9 - Goniometrie dle Jandy - aktivní pohyby HKK - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 10 - Goniometrie dle Jandy - pasivní pohyby HKK - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 11 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 12 - Vyšetření svalové síly dle Jandy - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 13 - Neurologické vyšetření - šlachookosticové reflexy - vstupní kineziologický 

rozbor 

Tab. č. 14 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita - vstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 15 - Vyšetření reflexních změn dle Lewita - svaly - výstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 16 - Vyšetření reflexních změn dle Lewita - svaly - výstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 17 - Antropometrie délky DKK - výstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 18 - Antropometrie obvody DKK - výstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 19 - Antropometrie délky HKK - výstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 20 - Antropometrie obvody HKK - výstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 21 - Goniometrie dle Jandy - aktivní pohyby DKK - výstupní kineziologický 

rozbor 

Tab. č. 22 - Goniometrie dle Jandy - pasivní pohyby DKK - výstupní kineziologický 

rozbor 

Tab. č. 23 - Goniometrie dle Jandy - aktivní pohyby HKK - výstupní kineziologický 

rozbor 

Tab. č. 24 - Goniometrie dle Jandy - pasivní pohyby HKK - výstupní kineziologický 

rozbor 

Tab. č. 25 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - výstupní kineziologický rozbor 

Tab. č. 26 - Vyšetření svalové síly dle Jandy - výstupní kineziologický rozbor 
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Tab. č. 27 - Neurologické vyšetření - šlachookosticové reflexy - výstupní kineziologický 

rozbor 

Tab. č. 28 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita - výstupní kineziologický rozbor 
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Příloha č. 4 – Seznam zkratek 

AEK - agisticko excentrická kontrakce 

AS - ankylozující spondylitida 

ASAS - spondyloarthritis 

BMI - body mass index 

BPN - bez patologického nálezu 

C – krční 

cm - centimetr  

C4 - 4. krční obratel 

C5 - 5. krční obratel 

C5 - 5. krční obratel 

C6 - 6. krční obratel 

C7 - 7. krční obratel 

č. - číslo 

DK - dolní končetina 

DKK - dolní končetiny 

dx. - vpravo 

FB - francouzské berle 

FN Motol - Fakultní nemocnice Motol 

HK - horní končetina 

HKK - horní končetiny 

HLA - B27 - lidský leukocitní antigen B27 

KR - kineziologický rozbor 

KT - krevní tlak 

L - bederní 

LDK - leva dolní končetina 

LHK - levá horní končetina 

L4 - 4. bederní obratel 

m. - sval 

mm. - svaly 

N - neměřeno 

např. - například 

PDK - pravá dolní končetina  
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PIR - postizometrická relaxace 

PHK - pravá horní končetina 

PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RÚ - Revmatologický ústav 

RTG - retngen 

SI - sakroiliakální 

sin. - vlevo  

SFTR - metoda goniometrického zápisu - sagitální, frontální, transverzální, rotační 

st. p. - stav po 

taile - thorakobrachiální trojúhelník 

TEP - totální endoprotéza 

TF - tepová frekvence 

Th/L - hrudní/bederní 

TMT - techniky měkkých tkání 

TT - tělesná teplota 

tzv. - takzvaně 

UK FTVS - Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu 

W - watt 

 


