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Abstrakt 

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující 

spondylitida a stav po resekci hlavice a krčku femuru 

 

Shrnutí:  Bakalářská práce se zabývá problematikou rehabilitační léčby po 

revmatochirurgickém zákroku resekce hlavice a krčku femuru indikovaného 

z důvodu ankylozující spondylitidy. Skládá se ze dvou částí – obecné a 

speciální. Obecná část se zabývá onemocněním ankylozující spondylitida, její 

etiologií vzniku, klinickým obrazem, diagnostikou a možnostmi léčby a 

revmatochirurgickými zákroky kyčelního kloubu. Část speciální je zaměřená 

na fyzioterapeutickou léčbu pacienta s ankylozující spondylitidou a po 

zákroku resekce hlavice a krčku femuru. Kazuistika pacienta byla 

vypracována na základě čtyřtýdenní souvislé odborné praxe 

v Revmatologickém ústavu v lednu a únoru 2020. 

 

Klíčová slova: revmatologie, ankylozující spondylitida, fyzioterapie, revmatochirurgie, 

kyčelní kloub 

  



Abstract 

 

Title: The case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of 

ankylosing spondylitis and after resection of femoral head and femoral neck 

 

Summary: The bachelor thesis is focused on the issue of rehabilitation treatment after 

rheumatic surgery resection of femoral head and femoral neck indicated due 

to ankylosing spondylitis disease. It consists of two parts – general and 

special. The general part includes theory of ankylosing spondylitis disease, 

its etiology, clinical presentation, diagnostics and treatment options, and 

rheumatosurgery of hip joint. The special part is focused on physiotherapeutic 

treatment of a patient with ankylosing spondylitis disease and after resection 

of femoral head and femoral neck. The case study of the patient was based on 

four-week practice in Institute of rheumatology in Prague in January and 

February 2020.  

 

Keywords: rheumatology, ankylosing spondylitis, physiotherapy, rheumatic surgery, hip 

joint 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce pojednává o problematice onemocnění ankylozující 

spondylitida, která patří mezi nejčastější revmatická onemocnění. Ankylozující 

spondylitida nazývána také Bechtěrevova nemoc je autoimunitní chronické zánětlivé 

onemocnění pohybového systému spojené s dalšími systémovými projevy 

a komplikacemi. Primárně nemoc postihuje páteř, ale velmi často bývají postiženy 

i kyčelní klouby. Z tohoto důvodu jsou často prováděny revmatochirurgické zákroky 

totální endoprotézy kyčelního kloubu. Ankylozující spondylitida je nevyléčitelné 

onemocnění, avšak dobře zvolenou komplexní léčbou se dá její průběh zmírnit. 

Komplexní léčba zahrnuje farmakologickou léčbu a nefarmakologickou léčbu. Hlavní 

součástí nefarmakologické léčby je fyzioterapie.  

Práce je rozdělená na dvě části – část obecnou a část speciální. Obecná část se 

zabývá teorií revmatologie, onemocnění ankylozující spondylitida (AS), její léčby, 

fyzioterapie a dalších částí rehabilitace u pacientů s AS. U revmatochirurgie jsou popsány 

zákroky na páteři a totální endoprotézy kyčelního kloubu jako možnosti operační léčby 

AS. V této části je také popsána resekční plastika kyčelního kloubu podle Girdlestona, 

která není běžným revmatochirurgickým zákrokem. 

Speciální část je část praktická, která obsahuje kazuistiku fyzioterapeutické péče 

o pacienta s diagnózou AS a stav po resekci hlavice a krčku femuru. S pacientem jsem 

spolupracovala při souvislé odborné praxi v Revmatologickém ústavu v Praze. Tato praxe 

probíhala po dobu čtyř týdnů od 13.1. do 7.2. 2020. 
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 Revmatologie 

2.1.1 Definice revmatologie 

Revmatologie je část vnitřního lékařství (interní medicíny, interny) zabývající se 

diagnostikou a nechirurgickou léčbou onemocnění pohybového aparátu. Revmatologie je 

interdisciplinární obor, neboť revmatická onemocnění jsou systémového charakteru. 

To znamená, že revmatická onemocnění postihují mimo pohybový aparát i další orgány 

či celé systémy lidského organismu. Revmatolog je tedy specialista, který musí být 

vzdělaný i v dalších oblastech interní medicíny, klinické imunologii, revmatochirurgii, 

rehabilitaci a fyzikální léčby (Klener a Pavelka, 2002; Pavelka, 2010).  

2.1.2 Klasifikace revmatických onemocnění 

Jedná se o pestrou skupinu onemocnění, u které bylo vytvořeno několik způsobů 

klasifikace podle různých aspektů. Revmatická onemocnění se dají rozdělit podle příčiny 

(ne u všech je však příčina známá), mechanismů etiologie a patogeneze, lokalizace 

a průběhu. Profesor Pavelka, ředitel Revmatologického ústavu v Praze, se zabývá 

revmatickými nemocemi celý svůj život a v několika svých publikacích uvádí následující 

zjednodušené rozdělení (Tabulka č. 1) (Pavelka, 2010). 

Tabulka č. 1 – Členění revmatických onemocnění dle Pavelky (Pavelka, 2010) 

1) Zánětlivá revmatická onemocnění 

a) revmatoidní artritida 

b) systémová onemocnění pojiva 

- systémový lupus erythematodes 

- systémová skleróza 

- polymyozitida – dermatomyozitida 

- vaskulitidy 

- Sjögrenův syndrom 

c) spondylartritidy 

- ankylozující spondylitida 

- psoriatická artritida 

- reaktivní artritidy 

- enteropatické artritidy 

- nediferencovaná spondylartritida 
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Tabulka č. 1 – Členění revmatických onemocnění dle Pavelky (Pavelka, 2010) 

2) Degenerativní kloubní onemocnění 

a) osteoartróza 

- lokalizovaná 

- generalizovaná 

3) Metabolická kostně-kloubní onemocnění 

a) krystalická artropatie 

b) osteoporóza, osteomalacie 

4) Mimokloubní revmatismus 

a) lokální 

- juxtaartikulární (léze šlach, tendinitidy, burzitidy) 

- diskopatie 

- idiopatická bolest v zádech 

b) celkový 

- fibromyalgie 

5) Septické artritidy 

a) bakteriální 

b) virové 

c) mykotické 

d) parazitární 

6) Další 

a) nádory a paraneoplastické syndromy 

b) kloubní projevy při endokrinopatiích 

c) neurovaskulární projevy (útlakové syndromy) 

d) avaskulární osteonekróza 

e) kloubní projevy při krvácivých onemocněních 

f) amyloidóza 

g) sarkoidóza 

 

2.1.3 Spondylartritidy 

Spondylartritidy (Tabulka č. 1) je skupina revmatických onemocnění s klinickou, 

genetickou a laboratorní příbuzností. Mezi společné klinické příznaky patří asymetrická 

oligoartritida převážně kloubů dolních končetin (DKK), sakroileitida, spondylitida, 

entezitida a časté mimoskeletální manifestace jako uveitida a gastrointestinální a kardiální 

příznaky. Laboratorně jsou si tato onemocnění příbuzná absencí revmatoidních faktorů, 

z toho důvodu je skupina někdy nazývána séronegativní spondylartritidy. Mezi společné 

genetické rysy patří úzká asociace s antigenem HLA-B27 (Human Leukocyte Antigen 
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B27), familiární agregace spondylartritid, rodinný výskyt psoriázy, ulcerózní kolitidy 

a Crohnovy nemoci. U této skupiny onemocnění je možný přechod jednoho onemocnění 

v druhé, např. reaktivní artritida se může vyvinout v AS. 

Spondylartritidy můžeme rozdělit podle dvou různých aspektů. Prvním aspektem 

je dělení na jednotlivé klinické jednotky. Každá klinická jednotka (diagnóza) má svou 

definici, podle které lze pacientovi diagnózu přiřadit. Rozlišujeme AS, psoriatickou 

artritidu, reaktivní artritidu a enteropatickou artritidu. Pro neúplnou formu 

spondylartritidy, která nesplňuje všechna kritéria pro definovanou jednotku onemocnění, 

byl zaveden pojem „nediferencovaná spondylartritida“. Tato forma se postupem času 

může dostat do stadia, kdy už je možné ji zařadit do některé z definovaných jednotek. 

Další možností rozdělení spondylartritid je podle převažující manifestace, a to na 

spondylartritidy axiální a periferní (Hochberg, 2018; Klener a Pavelka, 2002; Pavelka et 

al., 2018). 

2.2 Ankylozující spondylitida 

2.2.1 Definice 

Ankylozující spondylitida, nazývána také Bechtěrevova nemoc, je systémové 

zánětlivé onemocnění pohybového aparátu, které jako ostatní revmatická onemocnění 

postihuje i další systémy organismu. AS je chronické zánětlivé onemocnění postihující 

především axiální skelet. Primárním ložiskem zánětu jsou místa úponů šlach a vazů 

na kost, tzv. entezitida. Zánětlivými procesy postupně dochází k osifikaci periferní části 

vazivového prstence meziobratlové ploténky a okolních vazů. Tyto procesy většinou 

začínají na sakroiliakálním (SI) skloubení a pokračují ascendentním směrem na další 

úseky páteře. Postupná osifikace intervertebrálních skloubení vede k ankylóze páteře 

(Bureš et al., 2014; Pavelka, 2010). 

2.2.2 Epidemiologie 

Výskyt AS není podle různých zdrojů zcela jednotný. Některé zdroje uvádí jednu 

hodnotu pro výskyt všech spondylartritid včetně AS. Tato hodnota je dle Pavelky et al. 

(2018) až 1 % celosvětové populace. Prevalenci samotné AS udává Pavelka et al. (2018) 

0,1 % populace. Závisí především na použitých epidemiologických metodách a dále 

na výskytu antigenu HLA-B27 v dané oblasti populace. Právě AS je z revmatických 

onemocnění nejvíce spojována s výskytem antigenu HLA-B27. Až 95 % pacientů s AS 
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jsou pozitivní na antigen HLA-B27 (Pavelka et al., 2018). Vyskytuje-li se v rodinné 

anamnéze příbuzný s tímto onemocněním a pacient je pozitivní na HLA-B27, 

pravděpodobnost onemocnění AS je u pacienta až 20 % (Pavelka, 2010). 

Asociace antigenu HLA-B27 a AS se však mění v závislosti na etnické 

příslušnosti. Vysoký výskyt antigenu (až 50 % populace) a tudíž vysoká prevalence AS 

je u Eskymáků a Haida indiánů. Naopak v populaci černochů je toto onemocnění velmi 

vzácné, antigen se u této rasy téměř nevyskytuje (Pavelka et al., 2018). 

Tímto onemocněním trpí častěji muži, a to 5-10x více než ženy. U žen bývá 

průběh onemocnění mírnější vzhledem k ankylóze páteře i mírným mimokloubním 

projevům. Proto u žen často onemocnění probíhá, i když není stanovena diagnóza 

(Pavelka, 2010). 

2.2.3 Etiopatogeneze 

I přes významný pokrok ve výzkumu zůstává přesná etiologie onemocnění AS 

neznámá. Udávají se jak faktory genetické, tak faktory zevního prostředí, 

z nichž za nejvýznamnější se považuje vliv infekce. V roce 1973 byla popsána zatím 

nejsilnější známá genetická vazba v medicíně, a to asociace antigenu HLA-B27 a AS. 

Tento antigen je spojován i s dalšími revmatickými nemocemi. Antigen HLA-B27 

se vyskytuje u 90-95 % pacientů s AS, avšak pozitivní nález antigenu HLA-B27 ještě 

neznamená, že pacient trpí tímto onemocněním. Riziko onemocnění AS u člověka 

s pozitivním nálezem HLA-B27 je 2-5 %. Tento antigen má mnoho subtypů, z nichž jsou 

s AS asociovány HLA-B27.05 a HLA-B27.02. Naopak HLA-B27.06 a HLA-B27.09 

s tímto onemocněním vůbec nesouvisí. S etiopatogenezí AS je spojována další desítka 

genů, některé jsou však společné i pro další autoimunitní onemocnění (Chen et al., 2017; 

Pavelka et al., 2018).  

Sama přítomnost antigenu HLA-B27 pro rozvoj AS nestačí. AS patří 

k autoimunitním onemocněním. To znamená, že imunitní systém chybnou reakcí napadá 

i buňky organismu vlastní. Příčina však zatím nebyla zcela potvrzena. 

Nejpravděpodobnější teorií je tzv. zkřížená reakce. Podle této teorie dojde ke vzniku AS 

v případě, že HLA-B27 pozitivní pacient je napaden bakterií, která má na svém povrchu 

antigen s podobnými vlastnostmi jako je antigen HLA-B27. Toto setkání vyvolá reakci 

imunitního systému, který vytvoří protilátky proti tomuto antigenu a bakterii zneškodní. 
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Bohužel vytvořené protilátky působí i na další buňky organismu s podobným antigenem, 

začne tedy ničit i je, i když to jsou buňky zdravé a organismu vlastní (Zhang et al., 2018). 

Entezitida, nespecifický zánět, začíná zpravidla na SI skloubení (sakroileitida) 

a postupuje ascendentně na další části páteře. Zánětlivá reakce je provázena kostní 

novotvorbou. Probíhá osifikace periferních vláken vazivového prstence meziobratlové 

ploténky, a tím se vytváří syndesmofytická přemostění dvou sousedních obratlů. Dále 

dochází k osifikaci kloubního pouzdra a vzniká ankylóza kloubu (Kolář, 2009). 

2.2.4 Klasifikace 

AS můžeme rozdělit podle směru postupu axiálního postižení na formu 

ascendentní a formu descendentní. U formy ascendentní začíná postižení na SI skloubení 

a postupuje na páteři kraniálním směrem. Většina pacientů má ascendentní průběh 

patologických změn. Forma descendentní začíná postižením krční páteře a postupuje 

distálním směrem k dalším částem páteře. Tato forma je velmi vzácná (Němec, 2016). 

Podle typu postižení rozlišujeme formu axiální, rizomelickou a periferní. 

U axiální formy AS je z pohybového aparátu postižena pouze páteř. U pacientů 

s rizomelickou formou AS jsou kromě páteře zasaženy i kořenové klouby (ramenní 

a kyčelní klouby). AS s periferním postižením (tzv. skandinávská forma) zasahuje páteř 

a periferní klouby, obzvlášť kolenní klouby a klouby nohy. Mimokloubní manifestace 

jsou společné pro všechny formy AS (Němec, 2016; Olejárová, 2016). 

2.2.5 Klinický obraz 

Jedním z prvních a zároveň velmi typických symptomů AS je zánětlivá bolest 

v zádech, tzv. low back pain, způsobená začínající sakroileitidou. Bolest se začíná 

projevovat už v mladém věku, většinou v období dospívání nebo mladé dospělosti, 

a téměř vždy vznikne před 40. rokem života. Zánětlivá bolest se od mechanické bolesti 

liší ve více vlastnostech. Hlavním znakem je klidová a noční bolest tupého charakteru 

zasahující zpočátku dolní oblast bederní páteře a občas i hýždí, která pacienta budí 

ze spánku i několikrát za noc a zhoršuje se právě klidem. Dále je spojená s ranní ztuhlostí 

delší než 30 minut. Bolest i ztuhlost ve většině případů odezní po rozcvičení (Imboden 

et al., 2007; Hochberg et al., 2018). Low back pain podle definice Assessment 

of SpondyloArthritis international Society (ASAS) je chronická bolest trvající déle 

než 3 měsíce splňující 4 z 5 těchto kritérií: věk pacienta nižší než 40 let, plíživý začátek 

bolesti, zlepšení rozcvičením, bez zlepšení v klidu, noční bolest (Pavelka et al., 2018).  
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Postupnými patologickými procesy, hlavně již zmíněnou osifikací, dochází 

k omezení hybnosti páteře nejprve v počátečním segmentu, u většiny případů je to dolní 

úsek bederní páteře, postupně však může dojít až k úplné rigiditě páteře (Kolář,2009).  

Typickým a může být i počátečním symptomem všech spondylartritid je 

entezitida v místě úponů šlach, vazů, aponeurózy, anulus fibrosus nebo kloubního 

pouzdra na kost. U AS je nejčastějším místem entezitidy úpon Achillovy šlachy 

a plantární fascie na kost patní. Klinicky se entezitida projevuje bolestí, lokálním 

zánětem, fibrózou, erozí a osifikací v místě úponu. Může být přítomna i burzitida 

a synovitida (Hochberg et al., 2018; Pavelka et al., 2018). 

U rizomelické formy AS dochází k postižení kořenových kloubů – ramenních 

kloubů a kyčelních kloubů. Tato forma je mnohem častější než postižení periferních 

kloubů, dokonce postihuje až 50 % pacientů s AS. U kyčelního kloubu je typickým 

nálezem osteofytický límec, který je výsledkem postupného zužování kloubní štěrbiny 

a tvoří spojení mezi hlavicí a krčkem femuru. Méně časté jsou postupné destruktivní 

změny kyčelního kloubu spojené s deformitami hlavice femuru. Oba tyto patologické 

pochody se projevují bolestí v oblasti kloubu a vedou k postupné destrukci, flekční 

kontraktuře nebo ankylóze kyčelního kloubu. Tyto důsledky se nejčastěji řeší operativně 

totální endoprotézou kyčelního kloubu, kdy se pacientovi uleví od bolesti a vrátí ho 

do běžných denních činností (Hochberg et al., 2018). Méně časté je postižení ramenních 

kloubů, ale i zde může docházet k postupné erozi, osteoporóze a zužování kloubní 

štěrbiny vedoucí až k ankylóze kloubu. U ramenního kloubu dochází k poškození 

i rotátorové manžety se zřetelnými rupturami na sonografickém zobrazení (Pavelka et al., 

2018). 

Periferní forma AS je méně častá než forma rizomelická, postihuje asi jednu 

třetinu všech pacientů s AS. Periferní artritida zasahuje především klouby dolních 

končetin a jedná se většinou o monoartikulární nebo asymetrickou oligoartritidu 

(Imboden et al., 2007). Na prstech může vzniknout tzv. daktylitida, a to při současném 

paprskovitém postižení kloubů a šlachy jednoho prstu (Pavelka et al., 2018).  

Dalším symptomem může být bolest na hrudi zhoršující se kašláním či kýcháním 

způsobená postižením hrudní páteře a hrudní stěny. Dochází zde k osifikaci 

kostovertebrálních spojeních a k rozvoji entezitidy kostosternálních a 

manubriosternálních skloubení, které mohou vést až k ankylóze těchto skloubení a tím 
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ke snížení expanze hrudníku. Pacient tak může začít trpět restrikčním plicním 

onemocněním z mechanické příčiny (Hochberg et al., 2018). 

 Časté klinické příznaky AS nacházíme i mimo pohybový aparát. Nejčastější 

mimokloubní manifestací je uveitida a iridocyklitida. Uveitida je zánět předního 

uveálního traktu, o iridocyklitidu se jedná v případě, je-li zánětem postiženo i přilehlé 

ciliární tělísko. Projevuje se bolestí oka, zarudnutím, zhoršením vidění, zvýšenou oční 

lakrimací, světloplachostí a miózou. Postižení je většinou unilaterální. Uveitida vzniká 

náhle a často sama odezní. Avšak u některých pacientů může dojít ke komplikacím jako je 

přední a zadní synechie, které mohou vést až ke kataraktě či cystoidnímu otoku makuly 

(žluté skvrny). Otok žluté skvrny je nejčastější příčinou úplné ztráty zraku při uveitidě.  

AS může mít i gastrointestinální manifestace. Až u 50 % pacientů s AS 

se při kolonoskopii najdou zánětlivé změny podobné změnám u Crohnovy nemoci 

nebo ulcerózní kolitidy. Tito pacienti mají větší předpoklad k postižení i kořenových 

a periferních kloubů (Hochberg et al., 2018). 

Dalšími klinickými příznaky mohou být plicní manifestace. Kromě restrikčního 

plicního onemocnění, ke kterému může dojít na základě ankylózy kostosternálních 

a kostovertebrálních kloubů, může pacienta s AS postihnout fibróza horních laloků plic 

a ztluštění pleury.  

K mimokloubním symptomům AS dále patří postižení kardiovaskulárního 

systému, ledvin, osteoporóza a s ní spojené neurologické manifestace. Výskyt těchto 

symptomů se zvyšuje s dobou trvání AS. Nejčastějším kardiovaskulárním symptomem 

jsou atrioventrikulární a intraventrikulární bloky, dále pak aortitida, valvulární aortální 

regurgitace a převodové poruchy. Další prokázaná rizika jsou vznik trombotických 

kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod nejen u nemocných AS, ale i u pacientů 

s jiným zánětlivým revmatickým onemocněním (Firestein et al., 2017; Pavelka et al., 

2018). Nejčastějším ledvinovým postižením u pacientů s AS je renální amyloidóza, 

která má úzkou asociaci s periferní formou AS. Další ledvinové manifestace můžou být 

nefropatie a glomerulonefritida. Nefropatie vzniká u pacientů dlouhodobě užívajících 

nesteroidní antirevmatika (NSA), která mohou být pro ledviny toxická a podněcovat 

vznik nefropatie. Nefropatie projevující se proteinurií může vyvolat až akutní ledvinné 

selhání (Hochberg et al., 2018; Pavelka et al., 2018). 
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Osteoporóza se vyskytuje až u čtvrtiny pacientů s AS a projevuje se už během 

prvních 5 let onemocnění. Diagnostika osteoporózy je však u těchto pacientů značně 

komplikovaná. Paradoxem osteoporózy u onemocnění AS je, že samotná AS vede 

ke kostní novotvorbě a ankylózám, avšak obratlová těla jsou stejně osteoporotická vlivem 

ztráty normálního mechanického zatížení z okolí. Rizikovými faktory jsou nízká 

hmotnost a nízký index tělesné hmotnosti (BMI, Body Mass Index), nízká hustota 

minerálů v kosti (BMD, Bone Mineral Density), vyšší C-reaktivní protein (CRP), větší 

aktivita onemocnění (hodnocená BASDAI, Bath Ankylosing Spondylitis Disease 

Activity Index) a větší funkční postižení (hodnocené BASFI, Bath Ankylosing 

Spondylitis Functional Index). Působení některých cytokinů na resorpční děje, 

hypogonadismus, snížené hodnoty vitaminu D a snížená schopnost tlumení nárazů 

z důvodu rigidity osifikované páteře také přispívají ke vzniku osteoporózy u nemocných 

AS. Osteoporóza způsobuje časté zlomeniny obratlů. Protože má taková zlomenina téměř 

totožné klinické příznaky jako vlastní onemocnění AS (bolesti zad), pouze asi třetina 

fraktur je diagnostikována. U pacientů s AS jsou to buď typické vertebrální fraktury 

nebo ve většině případů fraktury atypické. Atypické zlomeniny se vyznačují svojí 

lokalizací na krční páteři a postižením zadní části oblouku obratle. Z důvodu horšího 

hojení zlomenin dochází často k dislokaci a nestabilitě. Neurologické komplikace jsou 

zde mnohem častější než u primární osteoporózy. Může dojít k poranění míchy 

či nervových kořenů, paravertebrálním hematomům způsobující senzorický a motorický 

deficit, pseudoartróze a instabilitě zadního oblouku obratle (Pavelka et al., 2018). 

K netraumatickým neurologickým komplikacím AS způsobené kompresí patří 

léze meziobratlové ploténky, spinální stenóza a osifikace zadního podélného vazu 

obratlů. Další vážnou komplikací, i když ne tak častou, může být syndrom cauda equina 

(Firestein et al., 2017). 

2.2.6 Diagnostika 

Diagnózu u revmatického onemocnění lze až z 80 % určit pomocí pečlivě 

odebrané anamnézy a řádně provedeného klinického vyšetření skládajícího se 

z fyzikálního vyšetření, laboratorního vyšetření a využití zobrazovacích metod. 

U anamnézy je důležité se zaměřit na rodinnou anamnézu, a to na výskyt revmatického 

onemocnění či antigenu HLA-B27 u blízkých příbuzných. Dále je třeba anamnestickým 

rozhovorem zjistit, jaké má pacient klinické příznaky, z nichž nejčastějším pro AS je 

zánětlivá bolest v zádech a ranní ztuhlost delší než 30 minut. Pokud je u pacienta 
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přítomna bolest v zádech, je třeba tuto bolest blíže specifikovat a definovat podle kritérií 

ASAS (viz 2.2.5 Klinický obraz). U klinických příznaků je třeba přesně analyzovat jejich 

začátek a charakter, a dále jestli začaly náhle či plíživě. Vznik symptomů u AS má 

zpravidla plíživý charakter. Důležitou roli hraje i věk pacienta při začátku příznaků. První 

příznaky AS se totiž zpravidla objeví do 40. roku života (Firestein et al., 2017; Klener 

a Pavelka, 2002). 

Pro stanovení diagnózy AS byla v roce 1984 ustanovena modifikovaná newyorská 

kritéria. Tato kritéria jsou založená na typických klinických příznacích AS a RTG nálezu 

sakroileitidy. Podle následující Tabulky č. 2, která shrnuje modifikovaná newyorská 

kritéria, revmatolog stanoví diagnózu AS v případě, splňuje-li pacient alespoň 2 ze 3 

klinických příznaků (body 1-3) a zároveň má pozitivní RTG nález (bod a) nebo b)) 

(Raychaudhuri a Deodhar, 2014). 

Tabulka č. 2 – Modifikovaná newyorská kritéria (Raychaudhuri a Deodhar, 2014) 

Klinické příznaky 

1) Zánětlivá bolest zad a ztuhlost trvající alespoň 3 měsíce, která se zlepšuje rozcvičením a 

nezlepšuje se v klidu  

2) Omezený rozvoj bederní páteře v sagitální a frontální rovině 

3) Snížená expanze hrudníku oproti běžným hodnotám pro pohlaví a daný věk 

RTG nález 

a) Unilaterální sakroileitida 3. - 4. stupně 

b) Bilaterální sakroileitida 2. - 4. stupně 

 

Fyzikální vyšetření 

Fyzikální vyšetření se zabývá vyšetřením hybnosti a rozvoje páteře a hrudníku. 

Palpačně můžou být bolestivá SI skloubení, trny obratlů bývají bez bolesti (Němec et al., 

2016). Už z pouhého pohledu na přicházejícího pacienta lze aspekcí rozeznat některá 

omezení. V pokročilejších stadiích AS mizí bederní lordóza, dochází k fixované 

hyperkyfóze hrudní páteře, která vytváří obraz hrbu (gibbus), krční páteř je 

v hyperlordóze a hlava v předsunutém držení. K hodnocení rozvoje páteře se používají 

následující parametry. 

Pro hodnocení bederní části páteře se měří Schoberova distance, vzdálenost 10 cm 

od spina iliaca posterior superior (SIPS) kraniálním směrem. Rozdíl mezi naměřenou 

hodnotou ve stoji a hodnotou v maximálním předklonu při fixované pánvi by měl být 

4-6 cm. Pro hodnocení hrudní páteře se používá Ottův inklinační index. Od obratle Th1 
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se změří 30 cm kaudálně, pacient provede nejprve předklon a následně záklon. Vždy se 

naměří rozdíl a hodnoty se poté sečtou. Ottův inklinační index je podle normy 5,5 cm. 

Měření expanze hrudníku vypovídá o omezení hybnosti kostovertebrálních 

a sternokostálních skloubení. Změří se obvod hrudníku v úrovni prsních bradavek 

při maximálním nádechu a při maximálním výdechu. Rozdíl těchto hodnot by měl být 

6-8 cm. Pokud jsou všechny tyto parametry menší než udávané normy, značí 

hypomobilitu v daném úseku páteře (Trnavský, 1993). 

Pohyblivost krční páteře hodnotí vzdálenost brada-sternum při maximální flexi 

krční páteře, která by měla být 0. V případě omezení hybnosti krční páteře měříme 

vzdálenost brady a sterna při maximální flexi krční páteře. Forestierova fleche je pojem 

pro vzdálenost occiput-zeď. Tato vzdálenost by měla být 0, avšak u pacientů AS bývá 

pozitivní z důvodu fixované hyperkyfózy hrudní páteře a hyperlordózy krční páteře 

(Hromádková, 1999). 

Laboratorní vyšetření 

Z laboratorního vyšetření má zásadní význam zjištění přítomnosti antigenu 

HLA-B27. Pozitivita tohoto antigenu je základním kritériem klinické části newyorských 

kritérií pro stanovení diagnózy AS. Ke sledování aktivity nemoci se monitorují zánětlivé 

ukazatele jako sedimentace erytrocytů a CRP. Při dlouhodobém průběhu AS se může 

objevit proteinurie, která signalizuje amyloidózu (Bureš et al., 2014; Klener a Pavelka, 

2002) 

Zobrazovací metody 

Z revmatologického hlediska je diagnóza a stadium vývoje onemocnění nejvíce 

posuzována podle rentgenového snímku SI kloubů a páteře. AS má svůj typický RTG 

obraz bilaterální sakroileitidy se sklonem k ankylóze, SI klouby totiž bývají zpravidla 

postiženy jako první (Obrázek č. 1). Zánětlivá reakce probíhající na kloubech způsobuje 

destruktivní a reparativní změny. Destruktivním dějem je eroze, která je na RTG snímku 

vidět jako ztráta bílé kortikální linie a špatné ohraničení okraje kloubu. Postupující erozí 

dojde k rozšíření kloubní štěrbiny. Reparativními ději vznikají kostní můstky a později 

dochází k ankylóze kloubu. Výsledek těchto změn se nazývá obraz růžence (signum 

rosarii). Obecně je zobrazení SI kloubů velmi složité z důvodu jejich komplexní 

anatomie. Proto až třetina nálezů jsou chybně interpretována. Horní a zadní část SI 

skloubení je obzvlášť složitá na zobrazení, protože zde není chrupavka ani kloubní 
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pouzdro a kosti jsou dohromady drženy pouze vazy, které bývají také postiženy osifikací 

a přispívají k ankylóze kloubu (Pavelka et al., 2018).  

 

Obrázek č. 1 – RTG nález sakroileitidy (Pavelka et al., 2018) 

Podle modifikovaných newyorských kritérií je rozsah postižení SI kloubů 

hodnocen 5 stupni podle RTG nálezu (Tabulka č. 3) (Poddubnyy a Sieper, 2012). 

Tabulka č. 3 – Hodnocení sakroileitidy podle modifikovaných newyorských kritérií (Poddybnyy a 

Sieper, 2012) 

Stupeň Nález 

Stupeň 0 normální 

Stupeň 1 podezřelé změny 

Stupeň 2 
minimální abnormality – malé lokalizované změny s erozemi nebo sklerózou, beze 

změny kloubní štěrbiny 

Stupeň 3 
jednoznačné abnormality – střední nebo závažná sakroileitida s jedním neboi několika 

projevy: eroze, skleróza, rozšíření štěrbiny, zúžení štěrbiny nebo částečná ankylóza 

Stupeň 4 závažná abnormalita, totální ankylóza 

 

Na RTG snímku páteře (Obrázek č. 2) jsou typickým nálezem syndesmofyty. 

Syndesmofyty jsou kostní nárůstky vzniklé osifikací periferní části anulus fibrosus 

meziobratlové ploténky. Stejně jako na SI kloubech, tak i na páteři probíhají postupně 

tyto destruktivní a reparační děje – eroze, sklerotizace, kostní resorpce a osifikace. 

Postiženy jsou zadní a intervertebrální klouby páteře, intervertebrální ligamenta a již 

zmíněné periferní části anulus fibrosus. Patologické děje vedou ke zužování kloubní 

štěrbiny, kvadratizaci obratlových těl, syndesmofytickým přemostěním obratlů a dále až 

k ankylóze meziobratlových kloubů (Poddubnyy a Sieper, 2012). Syndesmofyty se 

ve většině případů začínají tvořit na bederní a dolní hrudní páteři a pokračují kraniálním 

směrem až ke krčním obratlům (ascendentní forma AS). U rozvinutých forem AS jsou 

na RTG snímku páteře přítomná symetrická syndesmofytická přemostění obratlů 
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s osteoporózou, které dodávají páteři vzhled tzv. bambusové tyče (Obrázek č. 2) (Pavelka 

et al., 2018; Kolář, 2009). 

 

Obrázek č. 2 – RTG nález na páteři u AS – vzhled tzv. bambusové tyče (Kolář, 2009) 

Podle RTG změn na SI kloubech a páteři lze rozlišit 5 stadií AS. Následující 

Tabulka č. 4 ukazuje hodnocení RTG snímku jednotlivých stádií I-V (Kačinetzová et al., 

2010; Němec et al., 2016). 

Tabulka č. 4 – Stadia onemocnění AS (Kačinetzová et al., 2010; Němec et al., 2016) 

Stadium RTG nález 

I 
unilaterální sakroileitida 3. nebo 4. stupně podle modifikovaných newyorských kritérií 

pro sakroileitidu 

II 
bilaterální sakroileitida 2. - 4. stupně podle modifikovaných newyorských kritérií pro 

sakroileitidu 

III syndesmofyty v oblasti bederní páteře 

IV syndesmofyty v oblasti hrudní páteře 

V syndesmofyty v oblasti krční páteře 

 

Strukturální změny na SI skloubení lze nejlépe rozeznat pomocí CT vyšetření. 

Nicméně žádná kritéria nebyla definována pro hodnocení stadia sakroileitidy na CT 

zobrazení. Další nevýhodou je velká radiační zátěž v úrovni pánevních orgánů a vysoká 
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cena tohoto vyšetření. Pro sledování progrese postižení je proto nevhodné (Poddubnyy 

a Sieper, 2012).  

Další používanou zobrazovací metodou pro diagnostiku AS je magnetická 

rezonance (MRI). MRI je více specifická a senzitivní k hodnocení sakroileitidy a to 

hlavně ve fázi, kdy ještě nelze zánětlivé změny rozeznat na RTG. Přináší tedy značný 

pokrok v diagnostice AS. MRI umožňuje zobrazení kostního edému, entezitid, časných 

erozí a zánětlivých změn nejen na kostech, ale i na měkkých tkáních a ligamentech. Její 

další výhodou je nevystavování pacientů radiační zátěži (Pavelka, 2010). 

2.2.7 Diferenciální diagnostika 

Bolesti v zádech jsou jednou z nejčastějších zdravotních potíží, a tak je 

diferenciální diagnostika AS velmi složitá. V časné fázi onemocnění je důležité rozlišit 

chronickou bolest zad zánětlivého typu od chronické bolesti jiné etiologie, nejčastěji 

od bolesti mechanické (Němec, 2016). Bolest zad v oblasti bederní páteře může být 

způsobena radikulárními syndromy při herniaci intervertebrálních disků, degenerativními 

procesy na SI kloubech a páteři či bakteriální sakroileitidou. Také je nutné odlišit různé 

druhy spondylartritid při pozitivním nálezu sakroileitidy. AS může být imitována 

i nezánětlivými onemocněními, z nichž nejčastější je syndrom difúzní idiopatické 

skeletální hyperostózy (DISH). Při tomto syndromu také vznikají přemosťující osifikace, 

avšak pouze u horních částí páteře a nepostihují SI klouby ani meziobratlové ploténky 

(Olejárová a Prokeš, 2005).  

2.2.8 Hodnocení aktivity ankylozující spondylitidy 

Hodnocení aktivity AS ztěžuje různorodost klinických příznaků nemoci. Kromě 

hodnocení aktivity AS podle RTG změn na SI skloubení a páteři (Tabulka č. 4) se hodnotí 

aktivita onemocnění pomocí dotazníků. Nejrozšířeněji používaným hodnocením je 

BASDAI. BASDAI (Příloha č. 3) je založen na souboru jednotlivých faktorů, které jsou 

popisovány pacientem, nikoliv klinicky vyšetřovány lékařem nebo fyzioterapeutem. 

Mezi tyto faktory patří bolest v zádech, únava, bolesti a otoky kloubů, entezitida a ranní 

ztuhlost. BASDAI je tedy založen na subjektivním pocitu pacienta. 

Dalším dotazníkem hodnotící aktivitu AS je Ankylosing Spondylitis Disease 

Activity Score (ASDAS). ASDAS je na rozdíl od BASDAI kombinací subjektivního 

hodnocení a laboratorních výsledků (Machado a Heijde, 2011) 
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2.3 Léčba ankylozující spondylitidy 

2.3.1 Terapie 

Komplexní léčba AS zahrnuje farmakologickou a nefarmakologickou léčbu a její 

plán určuje revmatolog. Mezi hlavní cíle terapie patří ovlivnění bolesti, ztuhlosti a únavy, 

dále prevence komplikací, zachování funkce páteře a ostatních kloubů, minimalizace 

mimokloubních projevů a komplikací (Gregová, 2019).  

2.3.2 Farmakologická léčba 

Za lék první volby při léčbě AS jsou považována NSA, která mají analgetický 

a protizánětlivý účinek. Diskutuje se také o NSA jako o potenciálním chorobu 

modifikujícím léku. Mnoho studií se zabývá otázkou, zda podávat NSA pouze 

při bolestech, tzv. on demand, nebo kontinuálně, vzhledem ke strukturální progresi 

onemocnění. Výsledky studie s lékem celekoxibem z roku 2005 prokázaly menší 

rentgenovou progresi AS při kontinuálním podávání léku, avšak později byl tento účinek 

prokázán hlavně u pacientů se zvýšenými hladinami CRP. Naopak randomizovaná studie 

dle Siepera et al. neprokázala účinek NSA na zmírnění strukturální progrese. V této studii 

jedna skupina pacientů s AS užívala lék diklofenak kontinuálně 150 mg/den a druhá 

skupina užívala diklofenak jen dle potřeby (on demand). Mezi oběma sledovanými 

skupinami se nepotvrdil rozdíl v rentgenové progresi onemocnění. Tato otázka tedy 

zůstává neobjasněna a doporučuje se individuální přístup při podávání NSA. 

U kontinuálního podávání NSA je možná výskyt vedlejších nežádoucích účinků 

na gastrointestinální a kardiovaskulární systém (Gregová, 2019). 

Velký pokrok v léčbě AS přinesla biologická léčba. Nejdříve se k léčbě používaly 

pouze blokátory cytokinu Tumor Necrosis Factor α (anti-TNF) a v roce 2016 byl zaveden 

do léčby inhibitor interleukin 17 (IL-17). Anti-TNF má účinek na všechny druhy 

klinických projevů AS. Působí na axiální skelet snížením bolesti v zádech, z periferních 

manifestací zmírňují artritidu, entezitidu a daktylitidu, z mimokloubních projevů působí 

na uveitidu, psoriázu a idiopatické střevní záněty. Jejich účinek je silně protizánětlivý 

a prokazatelný už po 2 týdnech léčby. Projevuje se jak zmírňujícími se symptomy AS, 

tak i objektivním potlačením zánětu, který je prokazatelný na MRI SI kloubů a poklesu 

reaktantů akutní fáze. Vliv anti-TNF léčby na zpomalení rentgenové progrese nebyl 

prokázán. Jiný mechanismus účinku má inhibitor IL-17, používá se při léčbě AS, 

kdy selže obvyklá léčba NSA nebo anti-TNF. 
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U pacientů s periferními manifestacemi je doporučena před indikací biologické 

léčby varianta s lékem sulfasalazin, který je pacientovi podáván po dobu 6 měsíců 

v dávce 3 g denně. Sulfasalazin je chemická látka patřící do skupiny konvenčních 

systematických DMARDs (Disease Modifying Antirheumatic Drugs). Sulfasalazin sice 

nemá účinek na axiální projevy AS, ale byl prokázán jeho vliv na artritidu a na prevenci 

uveitidy.  

K aditivnímu efektu léčby lze použít čistá analgetika, např. paracetamol. Jejich 

účinek je velmi slabý, protože nepůsobí protizánětlivě. Při silných bolestech způsobených 

kompresivními frakturami obratlů, neurologickými komplikacemi, spondylodisitidami 

či spondylochirurgickými operacemi lze použít i opioidy. Glukokortikoidy jsou účinné 

pouze při lokální aplikaci do kloubů u artritidy či do míst entezitidy. Celkový vliv však 

nebyl prokázán. Jejich účinek je protizánětlivý a imunosupresivní (Pavelka et al., 2018). 

2.3.3 Nefarmakologická léčba 

Základem nefarmakologické léčby je edukace pacienta, režimová opatření 

a pravidelná pohybová aktivita. U kouřících pacientů také úprava životního stylu, jelikož 

byl prokázán vliv kouření na rychlou radiografickou progresi AS. Cílem 

nefarmakologické léčby je úleva od bolesti a ztuhlosti, zlepšení funkce a hybnosti páteře 

a ostatních postižených kloubů (Gregová, 2019). 

Nefarmakologická péče zahrnuje léčebnou, pracovní, sociální a pedagogickou 

rehabilitaci. Do léčebné rehabilitace se řadí fyzioterapie, fyzikální terapie, lázeňská léčba 

a ergoterapie. Léčbou pohybem, který je u AS zásadní, se zabývá fyzioterapie (Pavelka 

et al., 2018)  

2.3.4 Prognóza 

Prognóza by vždy měla být stanovena na základě výsledků jednotlivých vyšetření, 

a hlavně na základě aktuálního funkčního stavu pacienta. Prognóza je ovlivněna 

přirozeným průběhem onemocnění, a to hlavně rychlostí a intenzitou vývoje osifikací 

a délkou trvání aktivity nemoci (Klener a Pavelka, 2002). Dalším faktorem je síla vůle 

pacienta dodržovat komplexní léčbu, hlavně pohybový program, a dostupnost 

revmatologické a rehabilitační péče. Závažnější prognózu má rizomelická forma AS 

z důvodu vývoje ankylózy kyčelních kloubů. Přidružená onemocnění a komplikace, 

především plicní a kardiovaskulární symptomy, také zhoršují prognózu AS. U těhotných 

žen s postižením kyčelních kloubů se doporučuje porod císařským řezem. Na rozdíl 
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od ostatních revmatiků jsou pacienti s AS, tzv. bechtěrevici, považováni za pečlivé 

a aktivní pacienty bez psychických deficitů (Trnavský, 1993). 

2.4 Revmatochirurgie 

2.4.1 Spondylochirurgické zákroky 

Operační léčba AS je indikována v případě, je-li ankylóza bederní a hrudní páteře 

ve výrazné flexi (gibbus). Pacient má tak omezené zorné pole a větší problém s mobilitou. 

Provádí se série zadních osteotomií dolní hrudní a bederní páteře ve více segmentech 

s následnou transpedikulární instrumentací. Cílem je změnit postavení páteře, aby bylo 

pro pacienta příznivější a výhodnější z hlediska mobility a sebeobsluhy. Na krční páteři 

se dělají korekční osteotomie ze zadního přístupu. Tento druh operace je však náročný 

a náchylný k četným komplikacím (Chaloupka et al., 2003). 

2.4.2 Resekční plastika kyčelního kloubu podle Girdlestona 

Resekční plastika kyčelního kloubu nese název podle Gathorna Girdlestona, 

který tuto metodu zpopularizoval v roce 1943, a pro pacienty s rozsáhlými komorbiditami 

se stává záchranným východiskem (Basu et al., 2011). U pacientů s AS s postižením 

kyčelních kloubů je to jedna ze dvou možností, jak jim ulevit pacientovi 

od nesnesitelných bolestí. Druhou možností je radioterapie, která však zvyšuje riziko 

leukémie a aplastické anemie. U invalidních pacientů z důvodu ankylózy kyčelního 

kloubu je operační zákrok nezbytný, a to buď jednorázová implantace TEP nebo právě 

operace dle Girdlestona. Hlavním účinkem této artroplastiky je zbavit pacienta bolesti 

v kyčelním kloubu a zvýšit pacientovu mobilitu. Nevýhodou zákroku je celkové snížení 

stability pacienta (Williams et al., 1977). 

Rozlišují se dva typy resekční plastiky kyčelního kloubu dle Girdlestona. Primární 

resekční plastika se provádí u primárních poruch kyčelního kloubu jako je septická 

a tuberkulózní koxitida, osteoartritida a revmatoidní artritida. Tento typ resekční plastiky 

je prováděn výjimečně. Sekundární resekční plastika se používá při neúspěšné náhradě 

kyčelního kloubu či rekonstrukci kyčelního kloubu po traumatu. Nejčastěji se používá 

ke zmírnění septického či aseptického zánětu implantované totální endoprotézy (TEP) 

kyčelního kloubu, kdy je tato operace považována za nejlepší volbu pro potlačení bolesti 

a infekce (Sharma et al., 2005). 
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Komplexně je resekční plastika kyčelního kloubu indikovaná u pacientů, 

u kterých z různých důvodů (viz primární a sekundární resekční plastika) není 

doporučena jednorázová implantace TEP kyčelního kloubu. Zákrok je tedy rozdělený 

na dvě doby, mezi kterými je interval 4-20 měsíců. V první době se provádí resekce 

hlavice a krčku femuru u primární resekční plastiky (Obrázek č. 3) a u sekundární 

resekční plastiky TEP se odstraní celý implantát. Operace se provádí laterálním 

nebo posteriorním přístupem, tenotomie m. iliopsoas a adduktorů kyčelního kloubu je 

nezbytná. Následuje vložení spaceru nebo Kirschnerova extenze kyčelního kloubu 

a Redonova průplachová laváž. Ve druhé době se implantuje TEP kyčelního kloubu 

(Netval et al., 2008; Sharma et al., 2005). 

Po první době zákroku vzniká tzv. pseudoartróza. Pseudoartróza neboli pakloub 

je definována jako porucha hojení zlomeniny. Nedochází zde totiž k běžným hojícím 

mechanismům, kterými jsou osifikace a kostěný srůst fragmentů, ani za dvojnásobnou 

dobu v porovnání s běžnou dobou hojení. Tyto mechanismy by byly v intervalu mezi 

resekcí kyčelního kloubu a implantací TEP nežádoucí (Williams et al., 1977) 

 

Obrázek č. 3 – 3D CT rekonstrukce stav po resekční plastice kyčelního kloubu podle Girdlestona 

(Pavelka et al., 2018) 

2.4.3 Totální endoprotéza kyčelního kloubu u ankylozující spondylitidy 

Nejčastějším revmatochirurgickým výkonem u AS je operace TEP kyčelního 

kloubu. U pacientů je indikována z důvodu nesnesitelných bolestí, na které nezabírá 

farmakologická léčba a omezují pacienta v běžných denních činnostech. Dalšími 

klinickými příznaky jsou omezení rozsahu pohybu v kloubu a snížení svalové síly svalů 

dolní končetiny. Pacienti si často od bolestí ulevují odlehčováním dolní končetiny, a tak 
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začne docházet k postupné flekční kontraktuře až po ankylózu kyčelního kloubu 

ve flekčním postavení. Chůze je tak antalgická a celkové držení trupu je také flekční 

(Cikánková et al., 2010). 

Pacienti s AS a postižením kyčelních kloubů tvoří 25-40 % všech pacientů s AS. 

Většina z nich trpí AS od velmi mladého věku a onemocnění má u nich celkově těžký 

průběh. Účinek TEP je úleva od bolesti, zlepšení funkce kyčelního kloubu a celkové 

zvýšení kvality života. Z důvodu poškození v mladém věku téměř všichni pacienti musí 

v průběhu života podstoupit i více revizí TEP kyčelního kloubu (Bukowski et al., 2020). 

2.5 Fyzioterapie 

Fyzioterapie je nedílnou součástí komplexní léčby AS a hlavní složkou 

nefarmakologické léčby. Hlavním cílem fyzioterapie je zvýšení mobility a svalové síly 

pacienta, prevence rozsáhlejších deformit páteře, snížení bolesti a celkové zlepšení 

kvality života pacienta. Fyzioterapeutickou péči lze rozdělit na několik způsobů léčby. 

Patří sem manuální terapie, léčebná tělesná výchova fyzikální terapie, balneoterapie 

a masáže, edukace pacienta a režimová opatření (Passalent, 2011). 

2.5.1 Fyzioterapeutické vyšetření 

Ke stanovení krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického plánu je třeba, 

aby fyzioterapeut provedl komplexní kineziologické vyšetření. Fyzioterapeut následně 

sestaví cvičební jednotky, jejichž součástí je i instruktáž pacienta k domácímu cvičení. 

Fyzioterapeutické cvičební jednotky a individuální domácí cvičení pacienta se vzájemně 

doplňují, samostatně by neměly dostatečný efekt (Pavelka et al., 2018). 

Anamnéza 

Fyzioterapeutické vyšetření stejně jako vyšetření lékařem začíná pečlivým 

odebráním anamnestických dat, která se vyhodnocují spolu s klinickým vyšetřením. 

V osobní anamnéze (OA) fyzioterapeut zjišťuje informace o všech prodělaných 

onemocněních, operacích a úrazech a také o nemocích, pro které je pacient nyní léčen 

či sledován u praktického lékaře nebo jiného specialisty, tzv. nynější onemocnění (NO). 

U nynějších onemocnění jsou také popsány současné potíže pacienta a charakter bolesti. 

Rodinná anamnéza (RA) slouží k odhalení geneticky podmíněných onemocnění v rodině. 

Tato složka anamnézy je u revmatických nemocí zvláště důležitá. Farmakologická 

anamnéza (FA) je seznam všech užívaných léků pacientem a jejich dávek. Alergická 
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anamnéza (AA) upozorňuje na možné alergické reakce pacienta na léky a kontrastní látky. 

Abusus poukazují na případné užívání toxických látek. V pracovní anamnéze (PA) je 

pacient dotazován na druh svého zaměstnání, jestli je to zaměstnání aktivního nebo 

pasivního charakteru. Dále jestli ho onemocnění v práci limituje nebo mu zhoršuje potíže 

či jestli je vystaven nadměrnému stresu. Sociální anamnéza (SocA) je důležitá hlavně 

u vyšších stadií onemocnění AS. Zjišťují se domácí podmínky pacienta v případě jeho 

invalidizace a rodinné vztahy pro jeho psychické zdraví a pohodu. Dále je pacient tázán 

na své volnočasové aktivity, hlavně ty sportovní (SportA) a předchozí rehabilitační péči 

(Kolář, 2009). 

Kineziologické vyšetření 

Kineziologické vyšetření u pacientů s AS je zaměřené především na přítomné 

asymetrie. Fyzioterapeut podrobně vyšetří páteř a všechny klouby, goniometricky změří 

jejich rozsahy pohybů a manuálně zhodnotí joint-play. Dále provede svalové vyšetření, 

a to zhodnocení svalové síly a svalového zkrácení, palpací vyšetří napětí a trofiku svalů. 

Funkční vyšetření slouží k zhodnocení soběstačnosti pacienta a správnému používání 

kompenzačních pomůcek. Neurologické vyšetření se provádí z důvodu možných 

neurologických manifestací. 

Kineziologické vyšetření však začíná vyšetřením stoje a chůze, dynamickým 

vyšetřením páteře a končetin. U vyšetření stoje aspekcí fyzioterapeut posuzuje přítomné 

asymetrie, u pacientů s AS jsou to především patologické změny na páteři a asymetrie 

v držení těla. Dále se pozoruje přítomný hypertonus či hypotonus svalových skupin, 

hypertrofie a hypotrofie svalů. Vyšetření stoje se provádí ze všech stran (Hromádková, 

1999). Test olovnice se používá k měření asymetrií páteře ve frontální rovině 

a k hodnocení osového postavení těla. Při spuštění olovnice ze zevního zvukovodu by 

měla být všechna dílčí těžiště vertikálně nad sebou, olovnice by měla tedy procházet 

středem ramenního a kyčelního kloubu a spadat před zevní kotník. Postavení pánve se 

hodnotí palpačním vyšetřením. Fyziologicky je pánev v mírné anteverzi. Z dynamických 

zkoušek stoje je nejčastěji používána Trendelenburg-Duchennova zkouška a její 

pozitivita signalizuje oslabení abduktorů kyčelního kloubu. 

U vyšetření chůze se sleduje rytmus chůze, délka a symetričnost kroků, došlap 

a odvíjení chodidla, souhyb horních končetin, svalová aktivita a celková stabilita. 

V případě, že pacient používá k chůzi kompenzační pomůcku – berle, chodítko, ortézu, 
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protézu, fyzioterapeut vyšetří správnost jejího používání a nastavení pomůcky podle 

pacientovy výšky (Haladová a Nechvátalová, 2003).  

Antropometrické vyšetření končetin hodnotí délku a obvody jejich jednotlivých 

částí. K měření se používá krejčovský metr, zápis je v cm (Haladová a Nechvátalová, 

2003). Pomocí krejčovského metru se také měří rozmezí obvodu hrudníku mezi 

maximálním inspiriem a exspiriem. Metr se přikládá na hrudník ve výšce prsních 

bradavek. U zdravého člověka by měl být rozdíl 6-8 cm. U pacientů s AS bývá tato 

hodnota snížená z důvodu ankylóz kostovertebrálních a kostosternálních spojení a určuje 

tak snížený rozvoj hrudníku a s tím patologický dechový stereotyp. Pro vyšetření 

hybnosti a rozvoje páteře měří fyzioterapeut distance na páteři, které jsou popsané 

u fyzikálního vyšetření diagnostiky AS (viz 2.2.6 Diagnostika) (Trnavský, 1993). 

K vyšetření rozsahů pohybů kloubů slouží vyšetření pomocí goniometru. K zápisu 

goniometrického měření se používá metoda SFTR, kde se rozsah pohyblivosti kloubů 

měří ve 4 rovinách – sagitální, frontální, transverzální a rotační. Hodnoty se zapisují 

ve stupních. (Janda a Pavlů, 1993) 

Vyšetření a hodnocení svalové síly a svalového zkrácení popisuje Janda ve své 

publikaci Svalové funkční testy (2004). Svalovou sílu hodnotí svalový test dle Jandy, 

který má 6 stupňů hodnocení pro sílu svalu či svalové skupiny. Stupeň č. 5 odpovídá svalu 

s velmi dobrou funkcí (normální 100% sval), který je schopen překonat značný odpor 

v plném rozsahu. Stupeň č. 4 je sval se 75% sílou normálního svalu, sval dokáže překonat 

středně velký vnější odpor v plném rozsahu. Stupněm č. 3 je hodnocen sval s 50% sílou 

normálního svalu, který je schopný překonat zemskou tíži v plném rozsahu. 

Stupeň č. 2 definuje sval s 25% sílou normálního svalu, sval vykoná pohyb v plném 

rozsahu, ale nepřekoná ani odpor zemské tíže. Na stupni č. 1 je hodnocen sval, u kterého 

je viditelný svalový záškub, sval však není schopný provést pohyb. Má přibližně 10 % 

síly normálního svalu. Stupeň č. 0 popisuje sval, který při stahu nejeví žádnou aktivitu. 

U svalového zkrácení rozlišuje Janda 3 stupně. Sval hodnocen stupněm 0 nejeví známky 

zkrácení, stupněm č. 1 malé zkrácení a stupněm č. 2 velké zkrácení (Janda, 2004). 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita se provádí palpací a zabývá se vyšetřením 

kůže, podkoží, fascií a svalů. Na kůži se vyšetřují hyperalgické zóny (HAZ) a ve svalech 

spoušťové body, tzv. trigger-pointy. Podkoží se vyšetřuje pomocí Kűblerovy řasy. Dále 

Lewit (1990) popisuje vyšetření kloubní vůle, tzv. joint-play (Lewit, 1990). 
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Vyšetření pohybových stereotypů podle Jandy poukazuje na funkční vztahy mezi 

jednotlivými svaly. Janda popsal 5 testů: Extenze (EXT) v kyčelním kloubu, abdukce 

(ABD) v kyčelním kloubu, flexe (FLX) trupu, FLX hlavy a ABD v ramenním kloubu. 

K vyšetření úchopu se používá 6 funkčních testů podle Nováka. Jedná se 

o vyšetření štipce, špetky, laterálního úchopu, kulového úchopu, háčku a válcového 

úchopu (Haladová a Nechvátalová, 2003). Neurologické vyšetření může odhalit 

neurologické manifestace AS, např. herniaci intervertebrálního disku. Při neurologickém 

vyšetření se vyšetřují monosynaprické reflexy pomocí neurologického kladívka. Na horní 

končetině se vybavuje reflex bicipitový, tricipitový a reflex flexorů prstů. Na dolní 

končetině patelární reflex, reflex Achillovy šlachy a medioplantární reflex. Dále se 

vyšetřují patologické reflexy zánikové a iritační, funkce mozečku a povrchové a hluboké 

čití (Haladová a Nechvátalová, 2003). 

2.5.2 Fyzioterapeutické techniky 

Základem fyzioterapeutické léčby jsou techniky měkkých tkání. K uvolnění 

měkkých tkání a odstranění reflexních změn se nejčastěji používá postizometrická 

relaxace (PIR) dle Lewita a míčkování dle Jebavé. K míčkování se používá molitanový 

míček a účinkem techniky je snížení svalového napětí. Jednotlivé postupy popisuje 

Jebavá ve své publikaci Míčkujeme pro zdraví – výuková publikace (Jebavá, 1997). PIR 

využívá svalové facilitace a následné inhibice. Nejdříve terapeut dosáhne svalového 

předpětí, poté vyzve pacienta k izometrické výdrži proti minimálnímu odporu po dobu 

10 s. Následuje relaxace svalu či svalové skupiny doprovázená výdechem pacienta. Při 

relaxaci by mělo dojít ke spontánnímu zvětšení rozsahu pohybu, tzv. fenoménu tání. Celý 

tento postup se opakuje 3-5x. K autoterapii lze využít techniku antigravitační relaxace 

(AGR) dle Zbojana. V této technice se využívá gravitační síly jako izometrického odporu 

ale i při relaxaci jako podnětu pro zvětšení rozsahu pohybu. 

Další používanou technikou je PIR s následným protažením, která se používá 

k protažení zkrácených svalů, a tak ke zvětšení rozsahu pohybu. Tato technika je založená 

na výchozích polohách pro vyšetřování zkrácených svalů dle Jandy. Využívá stejného 

principu jako PIR dle Lewita, akorát při relaxaci nedochází ke spontánnímu zvětšení 

rozsahu pohybu, ale k protažení svalu terapeutem (Lewit, 1990). 

Mobilizační techniky dle Lewita se používají k odstranění kloubních blokád na 

končetinách a páteři zejména v časných stadiích onemocnění, kdy ještě nedošlo 
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k ankylózám kloubů. Tato technika pomáhá k udržování hybnosti páteře a ostatních 

kloubů. 

Další důležitou částí fyzioterapie je centrace kloubů, posilování oslabených svalů, 

aktivace hlubokého stabilizačního systému a senzomotorická stimulace. K posilování 

oslabených svalů lze použít izometrická cvičení, analytická cvičení podle svalového testu 

dle Jandy, metody založené na neurofyziologickém podkladě jako je proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace (PNF) a senzomotorická stimulace nebo cvičení v zavřených 

i otevřených pohybových vzorcích. Důležitou roli při fyzioterapii hraje také respirační 

fyzioterapie. 

Po uplynutí fyzioterapeutické léčby ve zdravotnickém zařízení je úkolem 

fyzioterapeuta instruovat a motivovat pacienta je každodennímu cvičení a dalším 

pohybovým aktivitám (Pavelka et al., 2018).  

2.5.3 Fyzikální terapie 

Významnou částí fyzikální terapie pro léčbu AS je hydrokinezioterapie – plavání 

a cvičení v bazénu s teplou vodou. Plavání zvyšuje vitální kapacitu plic a aerobní 

kapacitu. Významné využití vodního prostředí je při pohybu proti odporu, kdy se využívá 

hydrostatického tlaku a vztlaku na pohybový aparát pacienta. Další z hydroterapie má 

využití vířivá koupel a podvodní masáže. Z lokální termoterapie se používá solux, 

parafín, horká role a peloidy (Pavelka et al., 2018). 

Elektroterapie má v léčbě AS široké zastoupení. Pro analgetický účinek se často 

používá aplikace nízkofrekvenčních proudů, konkrétně TENS proudů (transkutánní 

elektrická nervová stimulace), diadynamických (DD) proudů a Träbertových proudů. 

Používají se i středofrekvenční a vysokofrekvenční proudy a pulzní krátkovlnná diatermie 

(Kubíček et al., 2017).  

K léčbě entezitid se používá ultrazvuk 0,6 W/cm2 5 min. nebo soft laser 

kontinuálně 2,5 J/cm2 a pulzně 6 J/cm2. Magnetoterapie se používá v sérii 15x 30 min.  

K aktivaci oslabených svalových skupin a hlubokého stabilizačního systému, 

k nácviku rovnováhy a zlepšení celkové kondice lze využít různé terapeutické pomůcky 

a přístroje. Cvičení na přístrojích má pozitivní vliv i na kardiopulmonární systém 

(Pavelka et al., 2018). 
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2.5.4 Lázeňská léčba 

Lázeňská léčba neboli balneoterapie je tradičně součástí komplexní léčby AS 

s účelem podpořit účinky fyzioterapeutické léčby, a to hlavně zlepšit hybnost páteře, 

zmírnit bolest a aktivitu onemocnění. Lázeňská léčba zahrnuje terapeutické cvičení 

v přírodních minerálních vodách, ponořování se v termálních lázních, peloidy a masáže 

(Passalent, 2011). Za nejúčinnější metodu se však považuje radonová balneoterapie 

v lázních Jáchymov, kde radon vyzařuje alfa záření s biologickým efektem. Dávkování 

radonové koupele u chronického stadia AS je 35-37° C, aktivita 4-4,5 kBq/l, 20 min., 

6x  týdně, celkem 24 koupelí (Kubíček et al., 2017). 

Lázeňskou léčbu doporučuje revmatolog nebo rehabilitační lékař. Podle 

indikačního seznamu VII/2 je balneoterapie indikována pro pacienta s AS soustavně 

léčeného v rámci ambulantní péče od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b 

a v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře na 28 dní komplexní lázeňské 

léčby, příspěvková léčba pro ostatní je na 21 dní. Komplexní lázeňská léčba je možná 

od II. stupně onemocnění opakovaně každoročně na 28 dní. Pro ostatní je příspěvková 

léčba 21 dní, pro indikované případy je příspěvková léčba 14 dní (Pavelka et al., 2018) 

2.5.5 Edukace pacienta 

Edukace pacienta se skládá z porozumění pacienta svému onemocnění 

a zdravotnímu stavu, instruktáže pacienta o vhodných aktivitách a cvičeních, motivace 

pacienta k aktivnímu cvičení a dodržování léčby. Edukaci pacienta provádí fyzioterapeut 

(Mease a Khan, 2019). Vhodné sportovní aktivity pro pacienty s AS jsou kromě plavání 

a cvičení ve vodě také míčové hry jako volejbal, golf nebo badminton. Kontaktní sporty 

nejsou pro pacienty vhodné. Další doporučovanou aktivitou je chůze v nerovném terénu 

pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému (Pavelka et al., 2018; Viitanen a Suni, 

1995). 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Speciální část bakalářské práce jsem vypracovala během čtyřtýdenní souvislé odborné 

praxe od 13.1. do 7.2. 2020 v Revmatologickém ústavu v Praze, kde jsem pracovala 

pod odborným vedením supervizorky Evy Taušové. 

Předmětem této práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta 

s diagnózou ankylozující spondylitida, který byl přijat do Revmatologického ústavu 14.1. 

2020 pro indikovanou pooperační rehabilitaci po resekci hlavice a krčku femuru levého 

kyčelního kloubu vykonanou 10.12. 2019 profesorem Popelkou ve Fakultní nemocnici 

v Motole. Pacientovi byla sice indikována TEP kyčelního kloubu levé dolní končetiny 

(LDK), ale z důvodu nedostatku místa pro implantát byl zákrok rozdělen do dvou fází. 

První fází byla resekce hlavice a krčku femuru s trakcí do extenze (Girdlestone) 12/2019, 

následovat bude druhá fáze v březnu či dubnu 2020, kdy bude pacientovi voperován 

kloubní implantát.  

S pacientem jsem pracovala individuálně od 17.1. 2020 do 5.2. 2020 téměř každý všední 

den celou hodinu. Celkem proběhlo 12 terapií včetně vstupního a výstupního 

kineziologického vyšetření. Terapie byla nejdříve prováděna na lůžku na pokoji pacienta, 

od čtvrté terapeutické jednotky v tělocvičně na polohovacím lehátku s rehabilitačními 

pomůckami. 

Pacient na začátku terapie souhlasil s použitím záznamu o průběhu terapie 

pro bakalářskou práci. Podepsal informovaný souhlas pacienta, na jehož základě jsem 

podala žádost o schválení na Etickou komisi UK FTVS. Návrh informovaného souhlasu 

spolu se schválenou žádostí jsou součástí příloh této bakalářské práce (Příloha č. 1 a č. 

2). 

K vyšetření pacienta jsem použila pomůcky – krejčovský metr, olovnici, dvouramenný 

goniometr, neurologické kladívko. 

K terapii jsem používala fyzioterapeutické pomůcky – pěnový míček, míček s bodlinami, 

overball, theraband, gymball. 

Terapeutické jednotky byly sestaveny z těchto fyzioterapeutických metod – míčkování 

dle Jebavé, techniky měkkých tkání dle Lewita, respirační fyzioterapie, mobilizační 
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techniky dle Lewita, PIR dle Lewita, PIR s protažením dle Jandy, AGR dle Zbojana, 

analytická posilovací cvičení, metoda PNF, senzomotorická stimulace. 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: D. H., muž 

Ročník: 1983 

Diagnóza: M 45 Ankylozující spondylitida IV. stupně, st. p. resekci hlavice a krčku 

femuru kyčelního kloubu LDK 

Status praesens 17.1. 2020: 

Subjektivní: Pacient se cítí celkově dobře. Stěžuje si na noční bolesti kyčelního kloubu 

LDK na stupni 7/10, přes den jsou bolesti na stupni 2/10. Dále si stěžuje na klidovou 

bolest v oblasti bederní (L) a hrudní (Th) páteře, která se pohybuje od stupně 2/10 

do 8/10, zhoršuje se při dlouhodobém lehu na zádech. Dále cítí tah a zvýšené napětí 

v levém třísle. Dýchání bez obtíží. Pacienta nejvíce limituje gibbus v oblasti L páteře 

a s tím spojené omezení zaujmutí polohy na zádech a na břiše. Dále bolest zad a kyčelního 

kloubu LDK, flekční držení trupu a nemožnost plného zatížení LDK.  

Objektivní: Pacient je astenického typu. Leží na lůžku na zádech vypodložen polštáři 

v krční (C) a Th páteři, semiflexe v kyčelních kloubech a flekční držení trupu. K chůzi 

používá 2 francouzské hole (2FH). Dýchání je mělké, hrudník se téměř nerozvíjí. Pacient 

je orientovaný v čase a prostoru, spolupracuje. Výška 172 cm, váha 58 kg, BMI 19,61. 

NO: Pacient s AS IV. stupně hospitalizován v Revmatologickém ústavu pro rehabilitační 

péči po operaci resekce hlavice a krčku femuru kyčelního kloubu LDK. Operace proběhla 

10.12. 2019, pacient je tedy 38 dní po operaci. V březnu/dubnu 2020 je plánován další 

zákrok – TEP kyčelního kloubu LDK.  

Pacient má problémy s kyčelním kloubem LDK od roku 2001, kdy utrpěl úraz při fotbale. 

Došlo k ruptuře kyčelního kloubu LDK a následné koxitidě. V roce 2002 podstoupil 

2 operace kyčelního kloubu LDK. Od té doby pacient chodí o 2FH z důvodu bolestí LDK, 

a tím nemožnosti plného zatížení LDK. Pacient používá k chůzi 2FH doteď, tedy téměř 

18 let. Po operacích postupná flekční kontraktura kyčelního kloubu LDK až po ankylózu 

ve 120° flexi. Pacient uvádí, že k úplné ankylóze kyčelního kloubu LDK došlo před 

7 lety, tedy v roce 2013. Pacient po celou tuto dobu nevyhledal lékařskou pomoc. 
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Posledních 8 let má pacient stupňující se bolesti L a Th páteře, kvůli kterým v roce 2017 

vyhledal lékaře. 5/2017 po RTG páteře odeslán na revmatologii, kam se dostavil až v roce 

2019 pro nesnesitelné bolesti L a Th páteře. Podle RTG snímku páteře 6/2019 

v Revmatologickém ústavu diagnostikována, při pozitivitě HLAB27 a CRP 12,70, AS 

a indikována TEP kyčelního kloubu LDK. 11/2019 přijat do Revmatologického ústavu 

k předoperační rehabilitaci, jejímž účelem bylo kondiční cvičení na posílení svalů 

pánevního korzetu a uvolnění měkkých tkání v oblasti kyčelního kloubu LDK. 10.12. 

2019 podstoupil operaci resekci hlavice a krčku femuru kyčelního kloubu LDK 

(Girdlestone) ve Fakultní nemocnici v Motole. 23.12. 2019 vyndány stehy z jizvy. 

Od 14.1. 2020 přijat na pooperační rehabilitaci do Revmatologického ústavu.  

Pacient má výrazný gibbus L páteře a flekční držení trupu. Dále není schopen nulového 

postavení kyčelních kloubů bilaterálně (bilat.). Obě LDK přetrvávají v 15° FLX při stoji, 

lehu na zádech i lehu na břiše. Pacient není schopen výchozí polohy lehu na zádech 

pro vyšetření, musí být vypodložen v C a Th páteři z důvodu nesnesitelných bolestí zad 

a flekčního držení trupu, kyčelní klouby ve FLX 15° bilat. Pacient není schopen výchozí 

polohy lehu na břiše pro vyšetření, musí být vypodložen pod hrudníkem z důvodu 

nesnesitelných bolestí zad a flekčního držení trupu. Kontraindikace (KI) je leh na levém 

boku z důvodu operovaného kyčelního kloubu LDK. Leh na pravém boku je povolen 

pouze s klínem mezi dolními končetinami z důvodu prevence kontraindikovaných 

pohybů LDK. Pro LDK platí KI pohybů kyčelního kloubu do FLX nad 90°, addukce 

(ADD), vnitřní rotace (VR) a zevní rotace (ZR). Pacient používá k chůzi 2FH, LDK smí 

zatěžovat maximálně z 20 % své hmotnosti. Není schopen stoje bez opory o 2FH. 

RA: Matka arteriální hypertenze, otec zemřel ve 45 letech – pracovní úraz, mladší sestra 

prodělala zánět ve stehenní kosti – vyléčená, další sourozenci sestra a bratr zdraví, děti 

nemá, výskyt revmatologického onemocnění v rodině neguje. 

OA: V dětství časté záněty středního ucha, neštovice. 

Úrazy: V roce 2001 ruptura kyčelního kloubu LDK při fotbale a následná 

koxitida – řešeno operativně, 2014 otřes mozku – bez deficitu. 

Operace:  

• V 15 letech appendektomie 

• 2002 2x operace kyčelního kloubu LDK – ruptura a koxitida, operován ve Fakultní 

nemocnici v Motole – revize, artrotomie, debridement, exkochleace 
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• 12/2019 resekce hlavice a krčku femuru kyčelního kloubu LDK ve Fakultní 

nemocnici v Motole – provedena trakce do extenze 

FA: Diclofenac, Tramal na bolesti, Fraxiparine 0,4 ml s. c. 24 hod., Vigantol, Xorimax 

500mg/12 hod. od propuštění z Fakultní nemocnice v Motole. 

AA: Neguje. 

Abusus: Od 16 do 33 let 3 cigarety denně, teď nekouří, alkohol nepije. 

PA: Lisař – manuální typ práce, pracuje vsedě. 

SocA: Bydlí v rodinném domě v přízemí, v 1. patře bydlí matka, ve 2. patře bydlí sestra 

s 2 dětmi. 

SpA: Do 18 let (do úrazu v roce 2001) aktivní sportovec – fotbal, hokej, plavání, kolo. 

Po úraze jezdil denně do práce na kole, 5x týdně 12 km. 

Předchozí rehabilitace (RHB): Pobyt v Janských Lázních a Košumberku po operacích 

v roce 2002, v Revmatologickém ústavu předoperační RHB 11/2019. 

Indikace lékaře k RHB: Ankylozující spondylitida IV. stupně, st. p. resekci hlavice 

a krčku femuru pro AS. 

3.3 Diferenciální rozvaha 

Pacient starý 37 let s diagnózou AS IV. stupně hospitalizován v Revmatologickém ústavu 

po operaci resekce hlavice a krčku femuru kyčelního kloubu LDK. Operace byla 

indikována z důvodu ankylózy kyčelního kloubu LDK ve FLX 120°.  

Vzhledem k diagnóze ankylozující spondylitida IV. stupně lze předpokládat omezení 

hybnosti a četné deformity páteře, omezení kloubní vůle obratlů v daných oblastech, 

blokády SI skloubení a žeber. Dále lze předpokládat absenci rozvoje hrudníku 

při dýchání, tím pádem patologický stereotyp dýchání. Celkové držení těla bude flekční 

a antalgické. Aktivní i pasivní pohyby páteře budou omezeny do všech směrů, nejvíce 

do EXT, které pacient nejspíše nebude schopen.  

U dolních končetin lze předpokládat omezení rozsahu pohybu do všech směrů, 

jak aktivních pohybů, tak pasivních. Při operaci kyčelního kloubu LDK došlo k trakci 

dolní končetiny do extenze, což může způsobit změny v běžných stereotypech, například 

při stoji, chůzi a běžných denních činnostech. Dále na dolních končetinách budou četné 
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reflexní změny, svalová dysbalance v oblasti kyčelního kloubu LDK, zad a trupu. Nejvíce 

budou oslabeny extenzory a abduktory kyčelního kloubu. 

Pacient už téměř 18 let chodí o 2FH, je tedy pravděpodobná svalová dysbalance v oblasti 

horních končetin a ramenních pletenců, tzv. horní zkřížený syndrom. 

3.4 Vstupní kineziologický rozbor  

Datum: 17.1. 2020 

Vyšetření stoje 

(pozn. pacient stojí o 2FH) 

Zezadu: plné odlehčení LDK – podlahy se dotýká pouze špičkou, levá noha přetrvává 

v plantární FLX, Achillova šlacha LDK zbytnělejší, lýtko a stehno LDK ochablé, 

podkolenní rýha a kolenní kloub LDK výš, pravá dolní končetina (PDK) plně zatížená, 

podélná klenba PDK propadlá, hypotrofie hýžďových svalů bilat., kyfóza L páteře – 

gibbus, hyperkyfóza Th páteře, vystouplé processi spinosi L a Th obratlů L3 až Th10, 

skolióza – dextrokonvexní s vrcholem L2 a sinistrokonvexní s vrcholem C5, pravá 

lopatka dál od páteře, pravý dolní úhel lopatky výš, ramenní kloub pravé horní končetiny 

(PHK) výš, hypotrofie mezilopatkových svalů bilat. 

Zepředu: kolenní kloub LDK výš, příčná klenba PDK propadlá a prstce přitisknuté, rotace 

trupu a pánve vpravo, kyčelní klouby v semiflexi bilat., flekční držení trupu, levá prsní 

bradavka výš, levá klíční kost vystouplá mediálně, v pravém dolním kvadrantu břicha 

jizva po appendektomii dlouhá 7,5 cm 

Z boku: v oblasti kyčelního kloubu LDK 2 jizvy – anteriorně z roku 2002 dlouhá 12 cm, 

laterálně z roku 2019 dlouhá 15 cm, přitisknuté prstce PDK, vystouplá pravá klíční kost, 

hypotrofie gluteálního svalstva bilat., semiflexe v kyčelních kloubech bilat., flekční 

držení trupu, rotace pánve a trupu vpravo, vystouplé processi spinosi L páteře a Th páteře, 

gibbus v oblasti L páteře, hyperkyfóza Th páteře, protrakce ramenních kloubů bilat., 

hyperlordóza C páteře, předsunuté držení hlavy 

Stoj na dvou vahách: nelze vyšetřit 

Stoj na jedné dolní končetině: nelze vyšetřit pro nestabilitu bez 2FH 

Palpace pánve 
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(pozn. pacient stojí o 2FH, vyšetření tak může být zkreslené) 

Cristy stejně vysoko, pravá spina iliaca anterior superior (SIAS) a pravá SIPS mírně výš 

než na levé straně – pánev sešikmena vlevo. Rotace pánve vpravo. Hypotrofie gluteálních 

svalů bilat. Palpace SI kloubů nebolestivá. 

Test olovnice 

(pozn. pacient stojí o 2FH) 

Zboku – olovnice spuštěna ze zevního zvukovodu 

- střed ramenního kloubu: 6 cm  

- vrchol gibbu L páteře: 31 cm 

- střed kyčelního kloubu: 15 cm 

- střed kolenního kloubu: 13 cm 

- zevní kotník: 14 cm 

Dynamické vyšetření páteře 

(pozn. vyšetření bylo provedeno orientačně v sedě na vyvýšeném lehátku s oporou o 

DKK) 

Pacient je schopen pohybů C páteře do všech směrů, C páteř se však rozvíjí málo. Pohyb 

do FLX je plynulý, při EXT dochází k zalomení v C5. Pohyby C páteře do lateroflexe 

a rotace jsou omezené bilat. 

Pohyby Th a L páteře jsou omezené do všech směrů. Při FLX dochází k zalomení v ThL 

přechodu, L páteř se nerozvíjí. Extenze pacient není schopen, z důvodu flekčního držení 

trupu není schopen ani výchozího postavení. Při lateroflexi známka minimálního pohybu 

Th páteře se zalomením v ThL přechodu, L páteř bez pohybu. 

Distance na páteři 

(pozn. vyšetření bylo provedeno orientačně v sedě na vyvýšeném lehátku s oporou 

o DKK) 

• Čepojevova vzdálenost: 1,5 cm 

• Stiborova vzdálenost: 2 cm 

• Schoberova vzdálenost: 0,5 cm 
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• Ottova inklinační vzdálenost: 1,5 cm 

• Ottova reklinační vzdálenost: 0 cm 

• Thomayerova vzdálenost: KI 

• Lateroflexe: nelze vyšetřit vzhledem k VP, pohyb do lateroflexe je 

minimální a souměrný bilat. 

• Forestierova fleche (modifikace – vyšetřeno ve stoji o 2FH s opřením o stěnu, 

měřena vzdálenost temena hlavy a stěny): 26 cm 

• Brada – sternum: 1 cm 

Antropometrie hrudníku 

(pozn. měřeno 3x po maximálním inspiriu a 3x po maximálním expiriu – průměr, měřeno 

ve 3 úrovních hrudníku. Amplituda je rozdíl hodnoty naměřené při inspiriu a hodnoty 

naměřené při expiriu)  

Tabulka č. 5 – Antropometrické vyšetření amplitudy hrudníku, měřeno v cm 

Úroveň hrudníku Inspirium Expirium Amplituda hrudníku 

Axila 91,5 90 1,5 

Přes bradavky 92,5 90 2,5 

Processus xiphoideus 86 83,5 2,5 

 

Chůze s pomůckou – 2FH 

Dvoudobá chůze o 2FH prohupem s plným odlehčením LDK, francouzské hole směřují 

daleko od těla. Rytmus dvoudobý pravidelný, DKK v mírné ZR bilat., došlap vždy 

na celou plosku PDK, LDK se nedotýká země vůbec. Flekční držení trupu, 15° FLX 

v kyčelních kloubech bilat. Předsunuté držení hlavy, pacient se dívá pod nohy. Chůze je 

antalgického typu. 

Chůzi ze schodů a do schodů zvládá. Ze schodů 2FH, prohupem PDK na schod pod 2FH. 

Do schodů PDK, 2FH. Předsunuté držení hlavy, pacient se dívá pod nohy. 

Modifikace chůze 

Po špičkách: nelze vyšetřit 

Po patách: nelze vyšetřit 
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Pozadu: nelze vyšetřit  

Se zavřenýma očima: nelze vyšetřit  

Se vzpaženými horními končetinami (HKK): nelze vyšetřit 

Antropometrie 

 (pozn. měřeno v leže na zádech s podložením C páteře a Th páteře, 15° FLX v kyčelních 

kloubech bilat.) 

Tabulka č. 6 – Antropometrické vyšetření délky končetin, měřeno v cm 

Délkové míry Levá končetina Pravá končetina 

Umbilikální délka 91,5 94 

Funkční délka DKK 87 90 

Anatomická délka DKK 82,5 84 

Délka stehna 43,5 45 

Délka bérce 38 38 

Délka nohy 26 26 

Délka celé horní končetiny 71 70 

Délka paže a předloktí 52 51 

Délka paže 27,5 26,5 

Délka předloktí 24 24 

Délka ruky 19 19 

 

Tabulka č. 7 – Antropometrické vyšetření obvodů končetin, měřeno v cm 

Obvodové míry Levá končetina Pravá končetina 

Stehno 15 cm nad patelou 36 39 

Stehno 10 cm nad patelou 34 36 

Koleno přes patelu 33,5 33 

Koleno přes tuberositas tibiae 30 29 

Lýtko 29 30,5 

Kotníky 24 24,5 

Pata a nárt 31 32 

 



33 

Tabulka č. 7 – Antropometrické vyšetření obvodů končetin, měřeno v cm 

Obvodové míry Levá končetina Pravá končetina 

Hlavičky metatarsů 23,5 24 

Relaxovaná paže 26,5 27 

Paže při izometrické kontrakci 27,5 28 

Loket 27 27 

Předloktí 25 25 

Zápěstí 17 17 

Hlavičky metakarpů 20,5 19,5 

 

Vyšetření rozsahů pohybů v kloubech dle Jandy 

 (pozn. měřeno vleže na zádech s podložením C páteře a Th páteře, 15° FLX v kyčelních 

kloubech bilat., EXT kyčelních kloubů a FLX kolenních kloubů měřena vleže na břiše 

s podložením hrudníku, ramenní klouby a rozsahy páteře měřeny orientačně v sedu na 

vyvýšeném lehátku) 

Tabulka č. 8 – Rozsahy aktivních pohybů v kloubech, měřeno ve stupních, zápis metodou SFTR 

Aktivní pohyby Levá končetina Pravá končetina 

Kyčelní kloub  

S 0 – 15 – 80 

F 10 – 0 – KI 

R KI 

S 0 – 15 – 120 

F 25 – 0 – 10 

R 40 – 0 – 30 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 130 S 0 – 0 – 85 

Hlezenní kloub  
S 10 – 0 – 45 

R 10 – 0 – 20 

S 15 – 0 – 35 

R 10 – 0 – 20 

Ramenní kloub 

S 30 – 0 – 150 

F 120 – 0 – 0 

R 60 – 0 – 60 

T 20 – 0 – 100 

S 30 – 0 – 160 

F 160 – 0 – 0 

R 80 – 0 – 70 

T 20 – 0 – 110 

Krční páteř 

 

S 30 – 0 – 45 

F 30 – 0 – 20 

R 60 – 0 – 70 
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Tabulka č. 9 – Rozsahy pasivních pohybů v kloubech, měřeno ve stupních, zápis metodou SFTR 

Pasivní pohyby Levá končetina Pravá končetina 

Kyčelní kloub 

S 0 – 15 – 80 

F 15 – 0 – KI 

R KI 

S 0 – 15 – 120 

F 30 – 0 – 10 

R 45 – 0 – 30 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 135 S 0 – 0 – 90 

Hlezenní kloub  
S 20 – 0 – 50 

R 10 – 0 – 20 

S 20 – 0 – 40 

R 10 – 0 – 20 

Ramenní kloub 

S 30 – 0 – 160 

F 120 – 0 – 0 

R 60 – 0 – 65 

T 20 – 0 – 100 

S 30 – 0 – 160 

F 165 – 0 – 0 

R 90 – 0 – 70 

T 20 – 0 – 110 

Krční páteř 

S 30 – 0 – 45 

F 35 – 0 – 25 

R 65 – 0 – 75 

 

Vyšetření dechového stereotypu 

Vleže na zádech (pozn. s podložením C páteře a Th páteře, 15° FLX v kyčelních kloubech 

bilat.): V této poloze začíná dechová vlna v oblasti břicha a pokračuje až v podklíčkových 

jamkách. V oblasti hrudníku není známka žádného pohybu a nedochází k rozvoji žeber. 

Při výdechu jde vlna kaudálním směrem, začíná v oblasti podklíčkových jamek, hrudník 

je statický, končí v oblasti břicha. Dýchání je mělké. Převažuje dýchání v oblasti 

podklíčkových jamek zapojením pomocných nádechových svalů ramenního pletence 

a krku. 

Vsedě (pozn. na vyvýšeném lehátku): V této poloze je stereotyp dýchání stejný jako vleže 

na zádech. Převažuje dýchání do podklíčkových jamek zapojením pomocných 

nádechových svalů ramenního pletence a krku. Při nádechu je patrná elevace ramen. 

Výdechová vlna jde opět kaudálním směrem. Dýchání je mělké. 

Ve stoji (pozn. o 2FH): Stereotyp dýchání je stejný jako vleže na zádech a vsedě. 

Převažuje dýchání v oblasti břicha a podklíčkových jamek zapojením pomocných 

nádechových svalů ramenního pletence a krku. Ve stoji dochází k většímu zapojování 

břišního dýchání. Výdechová vlna jde opět kaudálním směrem. Dýchání je mělké.  
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Vyšetření palpací, vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Palpace obratlů: Processi spinosi nebolestivé po celé délce páteře. Vystouplé processi 

spinosi L a Th obratlů L3 až Th10. 

Vyšetření kůže: Vyšetření kůže ve všech oblastech trupu, HKK a DKK. Kůže na všech 

místech klidná, nejsou známky vyšší teploty či potu.  

HAZ: K zčervenání kůže došlo v celé délce páteře na obou stranách. 

Vyšetření jizev: Jizva v pravém dolním kvadrantu břicha po appendektomii dlouhá 

7,5 cm, zhojená, bez reflexních změn a otoku. Jizva v oblasti kyčelního kloubu LDK 

anteriorně dlouhá 12 cm, zhojená, bez reflexních změn či otoku. Laterální jizva v oblasti 

kyčelního kloubu LDK dlouhá 15 cm, posunlivá podélně i příčně, bez otoku či zarudnutí, 

dobře zhojená, zbytek drobných strupů. 

Podkoží a fascie: Kűblerova řasa podél páteře lze nabrat až od obratle Th8. Podkoží 

a fascie DKK jsou špatně protažitelné laterolaterálně i kraniokaudálně. Patologická 

bariéra v oblasti adduktorů kyčelního kloubu LDK a m. tensor fasciae latae bilat. 

Thorakolumbální fascie špatně protažitelná v kraniokaudálním směru i kaudokraniálním 

směru. Fascie HKK bez patologických změn. 

Svaly: Paravertebrální svaly v hypertonu v oblasti L páteře a Th páteře bilat. 

Mezilopatkové svaly v hypotonu bilat. M. trapezius ve zvýšeném napětí bilat. s četnými 

trigger-pointy (TrPs). Hypertonus mm. scaleni bilat. Gluteální svalstvo hypotrofické 

bilat. Adduktory kyčelního kloubu LDK v hypertonu a palpačně bolestivé, distálně bolest 

2/10, proximálně 8/10. Adduktory kyčelního kloubu PDK v hypertonu, palpačně 

bolestivé distálně i proximálně 2/10. M. tensor fasciae latae v hypertonu bilat. 

Vyšetření spoušťových bodů ve svalech dle Lewita: 

• TrP v m. triceps surae LDK 

• TrPs v adduktorech kyčelního kloubu LDK 

• TrP v m. piriformis LDK 

• TrPs v adduktorech kyčelního kloubu PDK 

• TrPs v m. rectus femoris PDK 

• TrPs v m. tensor fasciae latae bilat. 
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• TrPs ve flexorech kolenního kloubu bilat.  

• TrPs v paravertebrálních svalech v oblasti L a Th páteře bilat. 

• TrPs v m. trapezius bilat., více vpravo 

• TrP při angulus superior scapulae m. levator scapulae bilat. 

• TrPs v m. pectoralis major bilat. 

Orientační vyšetření svalové síly 

 (pozn. VP vleže na zádech s podložením C páteře a Th páteře, 15° FLX v kyčelních 

kloubech bilat., VP vleže na břiše s podložením hrudníku a 15°FLX v kyčelních kloubech 

bilat., modifikované VP popsány u daného pohybu v kloubu)  

Tabulka č. 10 – Orientační vyšetření svalové síly DKK 

Kloub, pohyb LDK PDK 

Kyčelní kloub 

FLX (s DKK na lehátku) 

EXT (bridging) 

ABD (VP pro stupeň 2) 

 

3 OP 

nezvládne 

2 

 

4 

nezvládne 

2 

Kolenní kloub 

FLX 

EXT (VP sed na vyvýšeném lehátku) 

 

3 

3 

 

3 OP 

3 

Hlezenní kloub 

plantární FLX m. triceps surae 

supinace s dorzální FLX  

plantární pronace (VP vleže na zádech) 

 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

 

Tabulka č. 11 – Orientační vyšetření svalové síly HKK 

Kloub, pohyb LHK PDK 

Ramenní kloub 

FLX 

EXT 

ABD 

Extenze v ABD 

M. pectoralis major 

ZR 

VR 

 

5 

4 

4 OP 

3 

4 

4 

4 

 

5 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

 



37 

Tabulka č. 11 – Orientační vyšetření svalové síly HKK 

Kloub, pohyb LHK PDK 

Loketní kloub 

FLX m. biceps brachii 

FLX m. brachioradialis 

FLX m. brachialis 

EXT 

 

5 

5 

5 

4 

 

5 

5 

5 

4 

Předloktí 

Supinace 

Pronace 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

Vyšetření joint-play kloubů 

DKK: blokáda hlavičky fibuly dorzoventrálně PDK, patela LDK velmi pohyblivá 

do všech směrů, blokáda I. metatarzofalangeálního (MTP) kloubu dorzoplantárně LDK, 

ostatní drobné klouby nohy bez blokád bilat. 

Žebra: Blokáda 1. a 2. žebra bilat., hypertonus mm. scaleni bilat. 

Orientační vyšetření zkrácených svalů 

(pozn. VP vleže na zádech s podložením C páteře a Th páteře, 15° FLX v kyčelních 

kloubech bilat., VP vleže na břiše s podložením hrudníku a 15° FLX v kyčelních kloubech 

bilat., modifikované VP popsány u daného svalu) 

Tabulka č. 12 – Orientační vyšetření zkrácených svalů 

Sval, svalová skupina Levá strana Pravá strana 

m. gastrocnemius 

m. soleus 

1 

0 

1 

0 

m. iliopsoas (VP vleže na zádech, 

spuštění DK z lehátka) 

m. rectus femoris (VP vleže na 

zádech, spuštění DK z lehátka) 

m. tensor fasciae latae (VP vleže na 

zádech, spuštění DK z lehátka) 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

flexory kolenního kloubu 

(hamstrings) 

2 2 

adduktory kyčelního kloubu 

dlouhé 

krátké 

 

2 

2 

 

2 

2 
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Tabulka č. 12 – Orientační vyšetření zkrácených svalů 

Sval, svalová skupina Levá strana Pravá strana 

m. piriformis KI 0 

m. quadratus lumborum KI 2 

paravertebrální svaly 2 2 

m. pectoralis major 

část sternální dolní 

část sternální horní 

část klavikulární 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

m. pectoralis minor 2 2 

m. trapezius 2 2 

m. levator scapulae 2 2 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

 

Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy 

EXT v kyčelním kloubu: nevyšetřováno z důvodu nemožnosti zaujmout VP a nízké 

svalové síly  

ABD v kyčelním kloubu: nevyšetřováno z důvodu nízké svalové síly a KI lehu na levém 

boku  

ABD v ramenním kloubu: nejdříve se zapojí m. supraspinatus (prvních 10° pohybu), poté 

m. deltoideus, m. trapezius se nejdříve zapojí na homolaterální straně a až poté 

na kontralaterální straně 

FLX trupu (provedeno pouze z 15° FLX v kyčelních kloubech): převažuje aktivita 

m. iliopsoas, břišní svaly se zapojují minimálně 

FLX šíje (VP vleže na zádech s podložením C páteře a Th páteře, 15° FLX v kyčelních 

kloubech bilat.): převaha m. sternocleidomastoideus – předsun hlavy 

Vyšetření mezilopatkových svalů v kliku: nezaujme VP 

Vyšetření úchopu 

Pěst: bez patologického nálezu (BPN) bilat. 

Špetka: BPN bilat. 

Štipec: BPN bilat. 
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Neurologické vyšetření 

Dolní končetiny 

Vyšetření čití:  

Povrchové – taktilní: BPN, vyšetřeno v dermatomech L4 – S1 

Hluboké – polohocit: BPN 

Hluboké – pohybocit: BPN 

Vyšetření monosynaptických reflexů: 

Patelární (L2-L4): 3 bilat. 

 Achillovy šlachy (S1-S2): 3 bilat. 

 Medioplantární (S1-S2): 3 bilat. 

Pyramidové jevy zánikové: 

 Mingazzini: nezaujme VP 

 Barré: negativní 

Pyramidové jevy iritační: 

Babinski: negativní bilat. 

Vítek: negativní bilat. 

Chaddock: negativní bilat. 

Oppenheim: negativní bilat. 

Žukovskij-Kornelov: negativní bilat. 

Napínací manévr: 

Lasségue: negativní, rozsah 80°, tah hamstringů od 70° 

Obrácený Lasségue: nelze vyšetřit 

Horní končetiny 

Vyšetření čití:  

Povrchové – taktilní: BPN, vyšetřeno v dermatomech C5 – C8  

Hluboké – polohocit: BPN 
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Hluboké – pohybocit: BPN 

Vyšetření monosynaptických reflexů: 

 Bicipitový (C5-C6): 2 bilat. 

Styloradiální (C5-C6): 2 bilat. 

 Tricipitový (C7): 3 bilat. 

 Reflex flexorů prstů (C8): 3 bilat. 

Pyramidové jevy zánikové: 

 Mingazzini: negativní 

 Dufour: negativní 

 Barré: negativní 

 Hanzal: negativní 

 Fenomén retardace: negativní 

Pyramidové jevy iritační: 

 Hoffman: negativní 

 Trömner: negativní 

 Juster: negativní 

 Úchopový reflex: negativní 

Vyšetření mozečku a vestibulárního aparátu 

 Diadochokineza: BPN 

 Taxe HKK: BPN 

 Taxe DKK: PDK BPN, LDK nelze vyšetřit 

 Hautant: negativní 

 

Závěr vyšetření 

37letý pacient s diagnózou ankylozující spondylitida IV. stupně po operaci resekce 

hlavice a krčku femuru kyčelního kloubu LDK 12/2019. Po operaci přijat na pooperační 
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rehabilitační léčbu do Revmatologického ústavu. Vzhledem k pacientovu zdravotnímu 

stavu byla vyšetření provedena v modifikovaných polohách. 

Největší problém pacienta je osifikovaná páteř v hyperkyfóze Th páteře a kyfóze – gibbu 

L páteře. Celkové držení trupu je tedy flekční, což dokazuje vyšetření podle olovnice, 

dále pacient není schopen nulového postavení kyčelních kloubů bilat. Kyčelní klouby 

jsou v 15° FLX bilat. Po operaci došlo k velkým změnám na LDK, což je dalším velkým 

problémem. Pacient stojí a chodí o 2FH, LDK může zatížit maximálně z 20 % své váhy. 

Pacient chodí dvoudobou chůzí – prohupem. LDK plně odlehčuje. Došlap na PDK je 

vždy na celou plosku. Pacient zvládá chůzi ze schodů a do schodů, kde opět používá 

dvoudobou chůzi. 

Trup, páteř, pánev: 

Páteř má patologické zakřivení. L páteř vytváří gibbus s vystouplými processi spinosi, 

pohyb je zde omezen do všech směrů. Th páteř osifikována v hyperkyfóze, vystouplé 

processi spinosi dolních Th obratlů, omezení hybnosti do všech směrů. C páteř 

bez velkého omezení hybnosti v hyperlordóze, předsunuté držení hlavy. Extenze je 

pacient schopný pouze v úseku C páteře. Trup a pánev rotovány vpravo, při palpaci pánve 

zjištěno sešikmení pánve vlevo a rotace pánve vpravo. 

Dle antropometrického vyšetření se páteř nerozvíjí téměř v žádném úseku. Všechny 

změřené distance ukazují velkou hypomobilitu. Největší patologickou vzdáleností je 

Forestierova fleche, která je 26 cm. Změřená amplituda hrudníku ve 3 úrovních potvrzuje 

nedostatečný rozvoj žeber při dýchání. Dechový stereotyp vyšetřován ve třech polohách, 

ve všech je patologický. Dechová vlna začíná v oblasti břicha a pokračuje až 

v podklíčkových jamkách, kde převažuje činnost pomocných nádechových svalů 

ramenních pletenců a krku. Nedochází k rozvoji hrudníku v žádné z výchozích poloh. 

Při výdechu jde vlna kaudálním směrem. Dýchání je mělké. 

Při vyšetření reflexních změn dle Lewita vyšetřena kůže, podkoží a fascie. Kůže bez 

reflexních změn, jizva na břiše po appendektomii zhojená, bez otoku či zarudnutí. 

V podkoží reflexní změny v oblasti L páteře a Th páteře. Kűblerova řasa lze nabrat až 

od obratle Th8. Thorakolumbální fascie špatně protažitelná v kraniokaudálním směru 

i kaudokraniálním směru bilat. TrPs přítomny v paravertebrálních svalech L a Th páteře 

bilat., m. trapezius bilat., m. levator scapulae bilat., m. pectoralis major bilat. Tyto svaly 

jsou také zkrácené na stupni 2. Palpací zjištěna hypotonie mezilopatkových svalů bilat., 



42 

které jsou i viditelně hypotrofické. Dále vyšetřeny hypertonické mm. scaleni bilat. 

a blokáda 1. a 2. žebra bilat. 

Základní pohybové stereotypy FLX trupu a FLX šíje dle Jandy jsou patologické. Při FLX 

trupu převažuje aktivita m. iliopsoas bilat., břišní svaly se zapojují málo. Při stereotypu 

FLX šíje převažuje aktivita m. sternocleidomastoideus bilat., tudíž stereotyp předsunu 

hlavy.  

Dolní končetiny: 

Dolní končetiny jsou asymetricky dlouhé. LDK po operaci zkrácena o 3 cm, končetinu 

pacient zatím plně odlehčuje při stoji i chůzi, na zem ji pokládá pouze na špičku. Na LDK 

výrazně ochablé svalstvo na stehně a bérci, což potvrzuje antropometrické vyšetření 

obvodů DKK. Viditelná hypotrofie gluteálních svalů bilat. 

Při vyšetření reflexních změn dle Lewita vyšetřena kůže, podkoží a fascie. Kůže 

bez reflexních změn, jizvy v oblasti kyčelního kloubu LDK dobře zhojené, bez otoku 

či zarudnutí. Fascie špatně protažitelné na DKK bilat. Palpací zjištěny hypertonické 

adduktory kyčelního kloubu LDK distálně i proximálně, palpačně jsou bolestivé 

a přítomny jsou TrPs. TrPs také v m. triceps surae a m. piriformis LDK. Dále v hypertonu 

s TrPs adduktory kyčelního kloubu PDK a m. rectus femoris PDK. M. tensor fasciae latae 

v hypertonu bilat. a TrPs ve flexorech kolenního kloubu bilat. 

Vyšetření rozsahů pohybů provedeno jak v aktivních pohybech, tak v pasivních 

pohybech. Pacient není schopen nulového postavení v kyčelních kloubech bilat. 

Omezený rozsah pohybu kyčelního kloubu LDK do FLX aktivně i pasivně, snížená 

svalová síla flexorů kyčelního kloubu a KI FLX nad 90°. Do ABD omezený rozsah 

pohybu aktivně i pasivně, nízká síla v abduktorech kyčelního kloubu LDK a zkrácení 

adduktorů kyčelního kloubu LDK na stupni 2. Aktivní ani pasivní extenze v kyčelních 

kloubech pacient není schopen pro hypotrofii gluteálních svalů a jejich nízkou svalovou 

sílu a velké zkrácení m. iliopsoas bilat. Omezený pohyb kyčelního kloubu PDK do ABD 

aktivně i pasivně z důvodu nízké svalové síly abduktorů kyčelního kloubu a zkrácení 

adduktorů kyčelního kloubu na stupni 2. U PDK zjištěn omezený rozsah kolenního 

kloubu do FLX aktivně i pasivně z důvodu velkého zkrácení m. quadriceps femoris. Další 

vyšetřované svaly DKK téměř všechny hodnoceny na stupni zkrácení 2. M. soleus 

na stupni zkrácení 0 bilat. 
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V hlezenním kloubu LDK snížená svalová síla oproti PDK. Klouby nohou jsou volné, 

pouze blokáda v I. MTP kloubu LDK. Noha LDK přetrvává v plantární FLX. U PDK 

propadlá podélná i příčná klenba, prstce jsou přitisknuté. Blokáda hlavičky fibuly PDK. 

Neurologické vyšetření DKK BPN. 

Horní končetiny: 

Horní končetiny jsou téměř symetrické, levá HK je o 1 cm delší. Obvody HKK 

s minimálním rozdílem. Pravé rameno i lopatka jsou výš než LHK. Protrakce ramen bilat. 

Aktivní i pasivní rozsahy pohybů kloubů HKK vyšetřeny orientačně. U LHK omezen 

pohyb v ramenním kloubu do ABD, VR a ZR. HKK bez omezení kloubní vůle. 

Svalová dysbalance – horní zkřížený syndrom. Mezilopatkové svaly hypotrofické 

a palpačně hypotonické. M. pectoralis major et minor zkrácené na stupni 2 a 

v m. pectoralis major přítomné TrPs. Svalová síla HKK vyšetřena orientačně, mezi LHK 

a PHK nejsou významné rozdíly ve svalové síle. Při vyšetření stereotypu pohybu 

dle Jandy do ABD v ramenním kloubu zjištěna patologie.  V první fázi se správně 

zapojuje m. supraspinatus a m. deltoideus, v druhé fázi se však nejdříve zapojí 

m. trapezius na homolaterální straně a pak až m. trapezius na kontralaterální straně. 

Vyšetření jemné motoriky bez patologií. Výbavnost bicipitového a styloradiálního 

reflexu snížena bilat. Další neurologické vyšetření BPN. 

 

3.5 Fyzioterapeutický plán 

3.5.1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

• Snížení bolesti, uvolnění měkkých tkání a reflexních změn v oblasti kyčelního 

kloubu LDK a zad pomocí technik měkkých tkání dle Lewita a míčkování dle 

Jebavé 

• Uvolnění, snížení bolesti hypertonických svalů DKK a terapie TrPs pomocí 

pressury a techniky PIR dle Lewita 

• Protažení zkrácených svalů DKK použitím PIR s následným protažením dle 

Jandy a AGR dle Zbojana, a tím zvýšení rozsahu pohybu v kyčelních kloubech 

bilat. a v kolenním kloubu PDK 

• Mobilizace a trakce kloubů dle Lewita pro zvýšení joint-play DKK 
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• Posílení oslabených svalů DKK, hlavně extenzorů a abduktorů kyčelních kloubů 

bilat. pomocí analytických posilovacích cvičení a metody PNF, a tím zvýšení 

aktivního rozsahu pohybu 

• Nácvik správného stereotypu dýchání se zaměřením na rozvoj hrudníku a 

správného směru výdechové vlny 

• Uvolnění hypertonických mm. scaleni pomocí PIR dle Lewita a AGR dle 

Zbojana, mobilizace 1. a 2. žebra dle Lewita 

• Aktivace svalů nohy pomocí senzomotorické stimulace 

• Nácvik správného stereotypu chůze o 2FH 

3.5.2 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

• Udržování a zvětšování rozsahů pohybů v kloubech DKK jak aktivních, tak 

pasivních 

• Postupné zatěžování LDK při stoji a chůzi 

• Správné držení těla při stoji a chůzi 

• Terapie svalových dysbalancí HKK 

• Fyzikální terapie 

• Lázeňský pobyt 

 

3.6 Denní záznam průběhu terapie v Revmatologickém ústavu 

3.6.1 První terapeutická jednotka 17.1.2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient si stěžuje na noční bolesti kyčelního kloubu LDK na stupni 7/10, 

nyní bolesti na stupni 2/10. Cítí tah a zvýšené napětí v levém třísle. Dále si stěžuje na 

klidovou bolest v oblasti Th a L páteře. 

Objektivní: Pacient leží na pokoji na lůžku na zádech vypodložen polštáři v C a Th páteři, 

semiflexe v kyčelních kloubech a flekční držení trupu. Četné reflexní změny v oblasti 

kyčelního kloubu LDK. Hypertonus adduktorů kyčelního kloubu LDK s TrPs, svaly 
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palpačně bolestivé distálně 2/10 a proximálně 8/10. Pacient je orientovaný v čase a 

prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: odebrání anamnézy; vstupní kineziologický rozbor; seznámení pacienta 

s navrženým terapeutickým plánem a režimovým opatřením; uvolnění měkkých tkání 

v oblasti kyčelního kloubu LDK; instruktáž pacienta k autoterapii 

Návrh terapie: techniky měkkých tkání dle Lewita a míčkování dle Jebavé na oblast 

levého kyčelního kloubu a levého stehna; instruktáž pacienta péče o jizvu 

Provedení terapie 

• Odebrání anamnézy 

• Vstupní kineziologický rozbor 

• Techniky měkkých tkání: vleže na zádech míčkování dle Jebavé pěnovým 

míčkem oblasti kyčelního kloubu LDK, levého stehna a adduktorů kyčelního 

kloubu LDK, pressura TrPs v adduktorech kyčelního kloubu LDK 

Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí celkově unavený, cítí uvolnění v oblasti levého třísla a snížení 

bolesti adduktorů kyčelního kloubu LDK. 

Objektivní: Pacient souhlasil se spoluprací a využitím záznamů fyzioterapeutické péče 

pro mou bakalářskou práci, což potvrdil podpisem informovaného souhlasu. Pacient 

seznámen s průběhem rehabilitace, která bude probíhat každý den dopoledne vždy celou 

hodinu nejdříve na pokoji a poté o patro níž v tělocvičně. Pacient je ve stabilizovaném 

stavu. 

Autoterapie: péče o jizvu 

 

3.6.2 Druhá terapeutická jednotka 20.1.2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient si stěžuje na klidovou bolest v oblasti Th a L páteře. Cítí tah a bolest 

7/10 v adduktorech kyčelního kloubu LDK a bolest 2/10 v adduktorech kyčelního kloubu 

PDK. 
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Objektivní: Pacient sedí ve vyvýšeném sedu na pokoji na lůžku. Palpačně vyšetřeny 

reflexní změny v oblasti kyčelního kloubu LDK, patologická bariéra stehenní fascie bilat. 

a m. tensor fasciae latae bilat. Blokáda hlavičky fibuly PDK dorzoventrálně a I. MTP 

kloubu LDK dorzoplantárně. Dále hypertonus adduktorů kyčelního kloubu bilat. a m. 

tensor fasciae latae bilat., svaly palpačně bolestivé. M. rectus femoris PDK a m. iliopsoas 

bilat. zkrácené na stupni 2. Oslabené abduktory kyčelního kloubu na stupni 2 bilat. 

Pacient chodí o 2FH prohupem, LDK plně odlehčuje, berle dává daleko od těla. LDK má 

povoleno zatížit maximálně do 20 % své celkové hmotnosti, tj. do 11,6 kg. Pacient je 

orientovaný v čase a prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: uvolnění měkkých tkání v oblasti kyčelního kloubu LDK; odstranění blokád 

kloubů DKK; uvolnění a snížení bolesti hypertonických svalů DKK; protažení 

zkrácených svalů DKK; posílení oslabených svalů DKK; zvýšení rozsahu pohybu 

v kyčelním kloubu LDK; chůze o 2FH třídobým rytmem s pokládáním a zatížením LDK 

do 20 % celkové hmotnosti pacienta 

Návrh terapie: techniky měkkých tkání dle Lewita a míčkování dle Jebavé na oblast 

levého kyčelního kloubu, oblast stehna LDK; mobilizace dle Lewita kloubů DKK; 

protažení fascií DKK dle Lewita; PIR dle Lewita hypertonických svalů DKK; PIR 

s protažením dle Jandy a AGR dle Zbojana zkrácených svalů DKK; pasivní a aktivní 

pohyby DKK v plném možném rozsahu do FLX a EXT v kolenních kloubech, do FLX a 

ABD v kyčelních kloubech; nácvik třídobé chůze o 2FH s pokládáním LDK, nácvik 

zatížení LDK do 20 % váhy pacienta nakročením na váhu 

Provedení terapie 

• Techniky měkkých tkání: vleže na zádech míčkování dle Jebavé pěnovým 

míčkem a míčkem s bodlinami oblasti kyčelního kloubu LDK, oblasti stehna 

LDK, adduktorů kyčelního kloubu bilat., m. tensor fasciae latae bilat. 

• Mobilizace dle Lewita: hlavička fibuly PDK dorzoventrálně, I. MTP kloub LDK 

dorzoplantárně 

• Protažení fascií dle Lewita: tractus iliotibialis bilat. kaudokraniálně, stehenní 

fascie bilat. laterolaterálně 

• PIR dle Lewita: adduktory kyčelního kloubu bilat. 

• AGR dle Zbojana: m. iliopsoas bilat. 
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• PIR s protažením dle Jandy: m. rectus femoris PDK 

• Nácvik chůze: úprava délky berlí – snížení berlí o 2 díry, nácvik zatížení LDK 

z 20 % své váhy – nakročení na váhu se zatížením LDK do 11,6 kg, nácvik chůze 

o 2FH třídobým rytmem s pokládáním a zatížením LDK 

Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí celkově unavený. Cítí tah adduktorů kyčelního kloubu LDK. 

Uvádí snížení bolesti adduktorů kyčelního kloubu LDK na 6/10. 

Objektivní: Mobilizací se povedlo odstranit blokády kloubů DKK. Při PIR adduktorů 

kyčelního kloubu LDK prodělal pacient 2x křeč, odezněla do 30 s při střídavé aktivní 

FLX a EXT v kolenním a kyčelním kloubu. Díky úpravě délky berlí pacient nedává berle 

tak daleko od těla, třídobý rytmus chůze o 2FH zvládá, má dobrý odhad na míru zatížení 

LDK při chůzi. Došlap na obě DKK je vždy na celou plosku nohy. DKK při chůzi 

přetrvávají v mírné ZR bilat. 

Autoterapie: posilování abduktorů kyčelního kloubu bilat. podle svalového testu dle 

Jandy – vleže na zádech dle stupně 2; AGR dle Zbojana m. iliopsoas bilat.; nácvik došlapu 

na patu a odvalu chodidla při chůzi o 2FH 

 

3.6.3 Třetí terapeutická jednotka 21.1.2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient si stěžuje na klidovou bolest v oblasti Th a L páteře. Cítí menší tah 

a bolest adduktorů kyčelního kloubu LDK než předešlý den, uvádí bolest 5/10. Adduktory 

kyčelního kloubu PDK nebolestivé. 

Objektivní: Pacient sedí ve vyvýšeném sedu na pokoji na lůžku. Reflexní změny v oblasti 

kyčelního kloubu LDK a patologické bariéry fascií DKK bilat. přetrvávají. Opakovaně 

blokáda hlavičky fibuly PDK dorzoventrálně a I. MTP kloubu LDK dorzoplantárně, 

ostatní klouby nohy bez blokád a velmi volné. Adduktory kyčelního kloubu v hypertonu 

bilat., u LDK palpačně méně bolestivé než předešlý den, u PDK palpačně nebolestivé. 

Zkrácené svaly DKK nejvíce omezující pacienta jsou m. iliopsoas bilat. a m. rectus 

femoris PDK. Oslabené abduktory kyčelního kloubu na stupni 2 bilat., oslabené 

extenzory kyčelního kloubu bilat. – hypotrofie hýžďových svalů. Pacient zvládá třídobou 

chůzi o 2FH, LDK zatěžuje do 20 % své váhy. Došlapuje vždy na celou plosku nohy u 
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obou DKK. Do schodů a ze schodů byl zvyklý chodit dvoudobou chůzí – prohupem. 

Pacient je orientovaný v čase a prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: uvolnění měkkých tkání v oblasti kyčelního kloubu LDK; odstranění blokád 

kloubů DKK; uvolnění hypertonických svalů DKK; protažení zkrácených svalů DKK; 

posílení oslabených svalů DKK; zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu LDK; 

aktivace svalů nohy bilat.; třídobý rytmus chůze o 2FH do schodů a ze schodů, došlap na 

patu a odval chodidla při chůzi 

Návrh terapie: techniky měkkých tkání dle Lewita a míčkování dle Jebavé na oblast 

levého kyčelního kloubu a adduktorů kyčelního kloubu LDK; mobilizace dle Lewita 

kloubů DKK; protažení fascií DKK dle Lewita; PIR dle Lewita hypertonických svalů 

DKK; PIR s protažením dle Jandy a AGR dle Zbojana zkrácených svalů DKK; pasivní a 

aktivní pohyby DKK v plném možném rozsahu do FLX a EXT v kolenních kloubech, do 

FLX a ABD v kyčelních kloubech; aktivace svalů nohy pomocí senzomotorické 

stimulace; nácvik došlapu na patu a odval chodidla přes palec u obou DKK; nácvik 

třídobé chůze o 2FH do schodů a ze schodů 

Provedení terapie 

• Techniky měkkých tkání: vleže na zádech míčkování dle Jebavé pěnovým 

míčkem a míčkem s bodlinami oblasti kyčelního kloubu LDK, oblasti stehna 

LDK, adduktorů kyčelního kloubu bilat., m. tensor fasciae latae bilat. 

• Mobilizace dle Lewita: hlavička fibuly PDK dorzoventrálně, I. MTP kloub LDK 

dorzoplantárně 

• Protažení fascií dle Lewita: tractus iliotibialis bilat. kaudokraniálně, stehenní 

fascie bilat. laterolaterálně 

• PIR dle Lewita: adduktory kyčelního kloubu bilat. 

• AGR dle Zbojana: m. iliopsoas bilat. 

• PIR s protažením dle Jandy: m. rectus femoris PDK 

• Pasivní a aktivní pohyby: DKK bilat. v plném možném rozsahu do FLX a EXT 

v kolenních kloubech, do FLX a ABD v kyčelních kloubech  

• Senzomotorická stimulace: prokrvení chodidel pomocí míčku s bodlinami, 

aktivace svalů nohy pomocí „píďalky“ a cviku „malá noha“ 
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• Nácvik chůze: nácvik došlapu na patu a odval chodidla obou DKK, nácvik 

správného stereotypu chůze o 2FH do schodů a ze schodů – třídobý rytmus 

Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí celkově unavený. Cítí uvolnění adduktorů kyčelního kloubu 

LDK. Udává, že při chůzi ustupuje bolest zad. Chůze do schodů a ze schodů mu nedělá 

problém. 

Objektivní: Při mobilizaci kloubů DKK došlo k odstranění blokád. Při PIR adduktorů 

kyčelního kloubu LDK pacient prodělal opět 2x křeč, odezněla do 30 s při střídavé aktivní 

FLX a EXT v kolenním a kyčelním kloubu. Při cviku „malá noha“ dochází k mírné 

aktivaci svalů nohy. Pacient zvládá došlap na patu a odval chodidla LDK i PDK. Pacient 

zvládá správný stereotyp chůze do schodů a ze schodů, hlavu drží v předklonu 

s pohledem pod nohy. 

Autoterapie: aktivace m. gluteus maximus bilat. – „zatínání půlek“ vleže na zádech; cvik 

„malá noha“ 

 

3.6.4 Čtvrtá terapeutická jednotka 22.1.2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient si stěžuje na výraznější ranní bolest v oblasti Th a L páteře. Cítí 

výrazně menší tah a bolest adduktorů kyčelního kloubu LDK než předešlé dny, uvádí 

bolest 2/10. 

Objektivní: Pacient přichází po schodech dolů do tělocvičny sám o 2FH. Třídobý rytmus 

chůze ze schodů zvládá, pacient se dívá pod nohy. V oblasti šíje a zad vyšetřeny reflexní 

změny v podkoží, fasciích a svalech. Kűblerova řasa lze nabrat až od obratle Th8, 

patologická bariéra thorakolumbální fascie v kraniokaudálním směru i kaudokraniálním 

směru bilat. Hypertonické paravertebrální svaly L a Th páteře s TrPs bilat. M. trapezius 

bilat. a m. levator scapulae bilat. jsou také v hypertonu a zkrácené na stupni 2. Blokáda 

1. a 2. žebra bilat. spojená s hypertonem mm. scaleni bilat. Patologický stereotyp dýchání 

– nádechová vlna začíná v oblasti břicha a jde kraniálním směrem, hrudník se však vůbec 

nerozvíjí, převažuje aktivita v podklíčkových jamkách s nadměrnou aktivitou 

pomocných dýchacích svalů krku a ramenních pletenců, výdechová vlna jde kaudálním 
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směrem. Pacient uvádí, že na lůžku leží pouze na zádech, leh na břiše a na pravém boku 

zatím po operaci nezkoušel. Pacient je orientovaný v čase a prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a zad; odstranění blokád 1. a 2. žebra; 

uvolnění hypertonických svalů šíje a zad; protažení zkrácených svalů šíje; správný 

stereotyp dýchání; poloha na boku a na břiše 

Návrh terapie: techniky měkkých tkání dle Lewita a míčkování dle Jebavé na oblast šíje 

a zad, paravertebrální svaly a m. trapezius bilat.; mobilizace dle Lewita 1. a 2.žebra bilat.; 

protažení zádových a krčních fascií dle Lewita; PIR dle Lewita hypertonických svalů šíje 

a zad; PIR s protažením dle Jandy zkrácených svalů šíje; nácvik správného stereotypu 

dýchání vleže na zádech, lokalizované dýchání do hrudníku a zaměření na rozvoj žeber, 

nácvik správného směru výdechové vlny; nácvik přesunu do polohy na pravém boku a do 

polohy lehu na břiše 

Provedení terapie 

• Techniky měkkých tkání: vsedě na vyvýšeném lehátku míčkování dle Jebavé 

pěnovým míčkem a míčkem s bodlinami oblasti zad a šíje, m. trapezius bilat., 

vleže na břiše míčkování pěnovým míčkem a míčkem s bodlinami zad a 

paravertebrálních svalů v celé délce bilat. 

• Mobilizace dle Lewita: 1. a 2. žebro repetitivní izometrií mm. scaleni 

• Protažení fascií dle Lewita: krční fascie laterolaterálně, thorakolumbální fascie 

kaudokraniálně a kraniokaudálně bilat. 

• PIR dle Lewita: m. trapezius bilat., m. levator scapulae bilat. – varianta dle 

Sachseho, mm. scaleni bilat. 

• Lokalizované dýchání: vleže na zádech – pacient si položí ruce na břicho a snaží 

nádechovou a výdechovou vlnu začínat vždy v oblasti břicha, poté si položí ruce 

na spodní žebra a snaží se po nádechu do břicha o postupný nádech do hrudníku 

a tím o rozvoj žeber, postupně ruce i na horní žebra a nádech do oblasti horních 

žeber, pacient se snaží o plynulou nádechovou a výdechovou vlnu, která by vždy 

měla začínat v oblasti břicha a postupovat kraniálním směrem, zaměření na 

rozvoj hrudníku 

• Nácvik přesunu do polohy na pravém boku s klínem mezi DKK a z polohy na 

boku do polohy na břiše. V poloze na břiše musí být pacient vypodložen pod 
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hrudníkem kvůli flekčnímu držení trupu a semiflexi kyčelních kloubů, kyčelní 

klouby v 15° FLX 

Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Cítí uvolnění šíjových svalů a dle jeho slov se cítí 

„narovnanější“. 

Objektivní: Zvýšení prokrvení a uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a zad. Uvolnění 

mm. scaleni bilat., blokády 1. a 2. žebra se nepodařilo odstranit. Uvolnění fascií šíje a 

zad, dále TrPs v m. trapezius a m. levator scapulae bilat. Pacient se snaží při dýchání začít 

výdechovou vlnu v oblasti břicha, je zde potenciál pro správný směr výdechové vlny. Při 

lokalizovaném dýchání do hrudníku se žebra téměř nerozvíjí. Přesun do polohy na boku 

a následně na břicho zvládá sám bez pomoci, s klínem mezi DKK. 

Autoterapie: lokalizované dýchání se zaměřením na správný směr výdechové vlny a na 

rozvoj hrudníku při nádechu; polohování v poloze na břiše s vypodložením hrudníku 

 

3.6.5 Pátá terapeutická jednotka 23.1.2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient si stěžuje na klidovou bolest v oblasti Th a L páteře. Při chůzi ho 

záda nebolí. Cítí mírný tah adduktorů kyčelního kloubu LDK. 

Objektivní: Pacient přichází po schodech dolů do tělocvičny sám o 2FH, předsunuté 

držení hlavy a pacient se dívá pod nohy. V oblasti šíje a zad přetrvávají reflexní změny 

v podkoží, fasciích a svalech. Blokáda 1. a 2. žebra bilat. spojená s hypertonem mm. 

scaleni bilat. Patologická bariéra thorakolumbální fascie oběma směry bilat. 

Hypertonické paravertebrální svaly L a Th páteře s TrPs bilat. M. trapezius bilat. a m. 

levator scapulae bilat. jsou také v hypertonu a zkrácené na stupni 2. Dále v hypertonu 

mm. pectorales, které jsou také zkráceny na stupni 2. Hypotonie a viditelná hypotrofie 

mezilopatkových svalů. Převažuje horní typ dýchání, hrudník se nerozvíjí, výdechová 

vlna jde kaudálním směrem. Pacient je orientovaný v čase a prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a zad; odstranění blokád 1. a 2. žebra; 

uvolnění hypertonických svalů šíje a zad; uvolnění mm. pectorales; protažení zkrácených 

svalů šíje a mm. pectorales; aktivace a posílení mezilopatkových svalů; správný stereotyp 

dýchání 
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Návrh terapie: techniky měkkých tkání dle Lewita a míčkování dle Jebavé na oblast šíje 

a zad, paravertebrální svaly a m. trapezius bilat.; mobilizace dle Lewita 1. a 2. žebra bilat.; 

protažení zádových a krčních fascií dle Lewita; PIR dle Lewita hypertonických svalů zad, 

šíje a mm. pectorales; PIR s protažením dle Jandy a AGR dle Zbojana zkrácených svalů 

šíje a mm. pectorales; cvičení s therabandem pro aktivaci a posílení mezilopatkových 

svalů bilat.; nácvik správného stereotypu dýchání vleže na zádech a ve vyvýšeném sedu, 

lokalizované dýchání do hrudníku a zaměření na rozvoj žeber, nácvik správného 

stereotypu výdechové vlny 

Provedení terapie 

• Techniky měkkých tkání: vsedě na vyvýšeném lehátku míčkování dle Jebavé 

pěnovým míčkem a míčkem s bodlinami oblasti zad a šíje, m. trapezius bilat., 

vleže na břiše míčkování pěnovým míčkem a míčkem s bodlinami zad a 

paravertebrálních svalů v celé délce bilat. 

• Mobilizace dle Lewita: 1. a 2. žebro repetitivní izometrií mm. scaleni 

• Protažení fascií dle Lewita: krční fascie laterolaterálně, thorakolumbální fascie 

kaudokraniálně a kraniokaudálně bilat. 

• PIR dle Lewita: m. trapezius bilat., m. levator scapulae bilat. – varianta dle 

Sachseho, mm. scaleni bilat., mm. pectorales bilat. 

• Cvik s therabandem vsedě na vyvýšeném lehátku pro aktivaci a posílení 

mezilopatkových svalů – cvik „číšník“  

• Lokalizované dýchání: vleže na zádech a ve vyvýšeném sedu stejným způsobem 

jako předchozí terapeutickou jednotku, zaměření na správný směr výdechové 

vlny a rozvoj hrudníku 

Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Cítí uvolnění v oblasti šíje a zad. 

Objektivní: Zvýšení prokrvení a uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a zad. Uvolnění 

hypertonických mm. scaleni bilat., blokády 1. a 2. žebra přetrvávají. Uvolnění krční a 

zádové fascie, m. trapezius bilat. a m. levator scapulae bilat. přetrvávají ve zvýšeném 

napětí. Došlo ke zlepšení dechového stereotypu. Pacient se soustředí na začátek 

výdechové vlny v oblasti břicha a její kraniální směr, zde je vidět pokrok. Při 

lokalizovaném dýchání do hrudníku se žebra rozvíjí velmi málo.  
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Autoterapie: AGR dle Zbojana horní části m. trapezius bilat. a m. levator scapulae bilat. 

vsedě na vyvýšeném lehátku, AGR dle Zbojana na mm. pectorales 

 

3.6.6 Šestá terapeutická jednotka 24.1.2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient si stěžuje na ranní bolest v oblasti Th a L páteře, která ustoupila po 

rozcvičení a chůzi. Uvádí noční křeče v levém třísle. Nyní cítí malý tah v oblasti 

kyčelního kloubu LDK. 

Objektivní: Pacient přichází po schodech dolů do tělocvičny sám o 2FH, hlavu drží stále 

v předklonu a dívá se pod nohy. Oblast kyčelního kloubu LDK stále s reflexními 

změnami. Hlavička fibuly PDK bez blokády, blokáda I. MTP kloubu LDK uvolněna při 

vyšetření joint-play. Klouby nohy volné bilat. Pohyby v kyčelních kloubech bilat. stále 

omezeny. ABD omezena zkrácením adduktorů kyčelního kloubu, které jsou v hypertonu 

bilat. a palpačně bolestivé na LDK, a nízkou svalovou sílou abduktorů kyčelního kloubu 

na stupni 2. EXT omezena z důvodu velkého zkrácení m. iliopsoas a hypotrofie 

gluteálních svalů a jejich nízké svalové síly. FLX kyčelního kloubu LDK omezena 

z důvodu KI a nízké svalové síly flexorů kyčelního kloubu. U PDK omezen pohyb 

v kolenním kloubu do FLX z důvodu velkého zkrácení m. rectus femoris. M. quadriceps 

a ischiokrurální svaly na stupni 3 svalové síly na obou DKK. Pacient je orientovaný v čase 

a prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: uvolnění hypertonických svalů DKK; protažení zkrácených svalů DKK; 

posílení oslabených svalů DKK; zvýšení rozsahu pohybu v kyčelních kloubech bilat. a 

kolenním kloubu PDK do FLX; aktivace svalů nohy bilat. 

Návrh terapie: PIR dle Lewita hypertonických svalů DKK; PIR s protažením dle Jandy 

a AGR dle Zbojana zkrácených svalů DKK; pasivní a aktivní pohyby DKK v plném 

možném rozsahu do FLX a EXT v kolenních kloubech, do FLX a ABD v kyčelních 

kloubech; posílení svalů DKK pomocí izometrických cvičení a cviků s overballem, 

aktivace svalů nohy pomocí senzomotorické stimulace 

Provedení terapie 

• PIR dle Lewita: adduktory kyčelního kloubu bilat. – provedeno s mírnou trakcí 

• AGR dle Zbojana: m. iliopsoas bilat. 
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• PIR s protažením dle Jandy: m. rectus femoris PDK 

• Izometrie gluteálních svalů a náznak bridgingu, izometrická cvičení s overballem 

na posílení m. quadriceps femoris bilat. a abduktorů kyčelního kloubu bilat.  

• Aktivní pohyby DKK s overballem na posílení m. quadriceps femoris bilat. a 

flexorů kolenního kloubu bilat. 

• Senzomotorická stimulace: prokrvení chodidel pomocí míčku s bodlinami, 

aktivace svalů nohy pomocí „píďalky“ a cviku „malá noha“ 

Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Pacient uvádí PIR adduktorů kyčelního kloubu LDK 

s lehkou trakcí jako lepší možnost, nechytá ho křeč. 

Objektivní: Během terapie došlo ke snížení reflexních změn v oblasti kyčelního kloubu 

LDK, hlavně k uvolnění adduktorů kyčelního kloubu. Díky částečnému uvolnění 

hypertonických adduktorů kyčelního kloubu došlo ke zvýšení pasivního rozsahu pohybu 

v kyčelním kloubu o 5° bilat. oproti vstupnímu vyšetření. Při izometrii gluteálních svalů 

se pacient snaží o náznak bridgingu, ale k úplnému nadzvednutí pánve ho čeká ještě 

hodně práce. Při posilovacích cvičeních s overballem pacient zvládne 7-10 opakování. 

Blokády kloubů DKK odstraněny. Při cviku „malá noha“ dochází k mírné aktivaci svalů 

nohy.  

Autoterapie: cvik „malá noha“, nácvik chůze se vzpřímenou hlavou a pohledem před 

sebe, polohování na břiše, izometrie gluteálních svalů 

 

3.6.7 Sedmá terapeutická jednotka 27.1.2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Bolest zad dnes nepociťuje, ale uvádí, že o víkendu ho 

bolela v noci i přes den. Cítí tah v oblasti adduktorů kyčelního kloubu LDK. 

Objektivní: Pacient přichází po schodech dolů do tělocvičny sám o 2FH, hlavu drží 

v předklonu a pohledem se dívá pod nohy. Zádové fascie s patologickou bariérou, 

ramenní klouby drženy v protrakci a hypertonické mm. pectorales. DKK bez blokád 

kloubů. Adduktory kyčelního kloubu bilat. stále v hypertonu, palpačně nebolestivé. M. 

iliopsoas bilat. stále velmi zkrácený. M. rectus femoris PDK zkrácený na stupni 2 a 



55 

omezující pohyb do FLX v kolenním kloubu PDK. Oslabené svaly DKK jsou hlavně 

abduktory kyčelního kloubu bilat., extenzory kyčelního kloubu bilat., extenzory 

kolenního kloubu bilat. Pacient je orientovaný v čase a prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: uvolnění fascií zad; uvolnění mm. pectorales, uvolnění hypertonických svalů 

DKK; protažení zkrácených svalů DKK; posílení oslabených svalů DKK; zvýšení 

rozsahu pohybu v kyčelních kloubech bilat.; správné držení hlavy při chůzi 

Návrh terapie: protažení zádových fascií dle Lewita; PIR dle Lewita hypertonických 

svalů DKK a mm. pectorales; PIR s protažením dle Jandy a AGR dle Zbojana zkrácených 

svalů DKK; polohování na břiše a pasivní stlačování pánve ventrálně k protažení m. 

iliopsoas bilat.; aktivní pohyby DKK v plném možném rozsahu do FLX a EXT 

v kolenních kloubech, do FLX a ABD v kyčelních kloubech; posílení svalů DKK pomocí 

izometrických cvičení a dynamické stabilizace; nácvik chůze s nácvikem správného 

držení hlavy a pohledem před sebe 

Provedení terapie 

• Protažení fascií dle Lewita: thorakolumbální fascie kaudokraniálně a 

kraniokaudálně bilat. 

• PIR dle Lewita: adduktory kyčelního kloubu bilat. – provedeno s mírnou trakcí, 

mm. pectorales bilat. 

• AGR dle Zbojana: m. iliopsoas bilat. 

• PIR s protažením dle Jandy: m. rectus femoris PDK, m. iliopsoas LDK v poloze 

na pravém boku 

• Polohování na břiše, pasivní stlačení pánve, a tak protažení m. iliopsoas bilat. 

• Izometrická cvičení s overballem na posílení m. quadriceps femoris bilat. a 

abduktorů kyčelního kloubu bilat., dynamická stabilizace svalů DKK 

• Aktivní pohyby DKK s overballem na posílení m. quadriceps femoris bilat. a 

flexorů kolenního kloubu bilat. 

• Nácvik chůze: zaměření na držení hlavy a směr pohledu 

Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Uvádí, že protahování m. iliopsoas LDK v poloze na 

pravém boku snáší hůř než protahování pomocí AGR vleže na zádech. 
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Objektivní: Při AGR m. iliopsoas LDK pacient prodělal křeč, odezněla do 30 s při 

střídavé aktivní FLX a EXT v kolenním a kyčelním kloubu. Následně prodělal křeč i při 

protahování m. iliopsoas LDK v poloze na pravém boku, odezněla stejným způsobem. 

Zvýšení aktivního i pasivního rozsahu pohybu v kolenním kloubu PDK o 5° do FLX 

oproti vstupnímu vyšetření. Pacient se při chůzi snaží dívat před sebe a zabránit tendenci 

k držení hlavy v předklonu, chůze je třídobá a plynulá po rovině i ze schodů a do schodů. 

Autoterapie: AGR dle Zbojana mm. pectorales, polohování na břiše 

 

3.6.8 Osmá terapeutická jednotka 28.1.2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Opět uvádí klidovou bolest v oblasti Th a L páteře.  

Objektivní: Pacient přichází po schodech dolů do tělocvičny sám o 2FH. Adduktory 

kyčelního kloubu LDK stále reflexně stažené v hypertonu. M. iliopsoas bilat. zkrácený, 

držení trupu flekční, 15° FLX kyčelních kloubů. Svaly DKK s nízkou svalovou sílou, 

hlavně m. quadriceps bilat., abduktory kyčelního kloubu bilat. a extenzory kyčelního 

kloubu bilat. Pacient je orientovaný v čase a prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: uvolnění hypertonických svalů DKK; protažení zkrácených svalů DKK; 

posílení oslabených svalů DKK; zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu LDK a 

kolenním kloubu PDK do FLX 

Návrh terapie: PIR dle Lewita hypertonických svalů DKK; PIR s protažením dle Jandy 

a AGR dle Zbojana zkrácených svalů DKK; polohování na břiše a pasivní stlačování 

pánve ventrálně k protažení m. iliopsoas bilat.; posílení svalů DKK pomocí 

izometrických cvičení, cviků s pomůckami a metody PNF 

Provedení terapie 

• PIR dle Lewita: adduktory kyčelního kloubu bilat. – provedeno s mírnou trakcí 

• AGR dle Zbojana: m. iliopsoas bilat. 

• PIR s protažením dle Jandy: m. rectus femoris PDK, m. iliopsoas LDK v poloze 

na pravém boku 

• Polohování na břiše, pasivní stlačení pánve, a tak protažení m. iliopsoas bilat. 
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• Izometrická cvičení s overballem na posílení m. quadriceps femoris bilat. a 

abduktorů kyčelního kloubu bilat., dynamická stabilizace svalů DKK 

• Aktivní pohyby DKK s overballem na posílení m. quadriceps femoris bilat. a 

flexorů kolenního kloubu bilat. 

• PNF: I. D. extenční vzorec se zaměřením na posílení m. gluteus medius a m. 

gluteus minimus posilovací technikou pomalý zvrat – výdrž, s pohybem pouze 

distálně – izotonická kontrakce, proximálně – izometrická kontrakce 

Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Bolest zad během cvičení ustoupila.  

Objektivní: Při protahování m. iliopsoas LDK v poloze na pravém boku pacient prodělal 

křeč, odezněla do 30 s při střídavé aktivní FLX a EXT v kolenním a kyčelním kloubu. Při 

posilovacích cvičeních pacient vydrží více opakování než předešlé dny, zvládne 10-12 

opakování. 

Autoterapie: cviky s therabandem na posílení m. quadriceps femoris bilat.; protažení m. 

quadriceps femoris PDK pomocí therabandu vleže na břiše 

 

3.6.9 Devátá terapeutická jednotka 29.1.2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Uvádí klidovou bolest v oblasti Th a L páteře.  

Objektivní: Pacient přichází po schodech dolů do tělocvičny sám o 2FH. Flekční držení 

trupu s 15°FLX v kyčelních kloubech bilat., m. iliopsoas zkrácený na stupni 2. M. rectus 

femoris PDK zkrácený na stupni 2, aktivní i pasivní rozsah pohybu do FLX v kolenním 

kloubu PDK je omezený. Adduktory kyčelního kloubu LDK hypertonické. Oslabené 

svaly DKK – abduktory kyčelního kloubu bilat., m. quadriceps femoris bilat., extenzory 

kyčelního kloubu bilat. Dýchání je mělké, převažuje dýchání do podklíčkových jamek, 

nedochází k rozvoji hrudníku. Nádechová i výdechová vlna jde kraniálním směrem. 

Pacient je orientovaný v čase a prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: uvolnění hypertonických svalů DKK; protažení zkrácených svalů DKK; 

posílení oslabených svalů DKK; zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu LDK a 

kolenním kloubu PDK; správný stereotyp dýchání, rozvoj hrudníku 



58 

Návrh terapie: PIR dle Lewita hypertonických svalů DKK; PIR s protažením dle Jandy 

a AGR dle Zbojana zkrácených svalů DKK; polohování na břiše a pasivní stlačování 

pánve ventrálně k protažení m. iliopsoas bilat.; posílení svalů DKK pomocí 

izometrických cvičení, cviků s pomůckami a metody PNF; lokalizované dýchání do 

hrudníku a zaměření na rozvoj žeber, dechová gymnastika 

Provedení terapie 

• PIR dle Lewita: adduktory kyčelního kloubu bilat. – provedeno s mírnou trakcí 

• AGR dle Zbojana: m. iliopsoas bilat. 

• PIR s protažením dle Jandy: m. rectus femoris PDK 

• Polohování na břiše, pasivní stlačení pánve, a tak protažení m. iliopsoas bilat. 

• Izometrická cvičení s overballem na posílení m. quadriceps femoris bilat. a 

abduktorů kyčelního kloubu bilat., dynamická stabilizace svalů DKK 

• Aktivní pohyby DKK s overballem na posílení m. quadriceps femoris bilat. a 

flexorů kolenního kloubu bilat. 

• PNF: I. D. extenční vzorec se zaměřením na posílení m. gluteus medius a m. 

gluteus minimus posilovací technikou pomalý zvrat – výdrž, s pohybem pouze 

distálně – izotonická kontrakce, proximálně – izometrická kontrakce 

• Lokalizované dýchání: vleže na zádech se zaměřením na rozvoj hrudníku, vleže 

na břiše se zaměřením na nádech do oblasti beder a následně rozvoj hrudníku 

• Dechová gymnastika: nácvik správného stereotypu dýchání s aktivními pohyby 

HKK 

Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Bolest zad během cvičení ustoupila. Uvádí, že 

polohování na břiše mu přináší úlevu od bolesti v oblasti zad.  

Objektivní: Zvýšen pasivní rozsah pohybu v kolenním kloubu PDK do FLX o 5° oproti 

vstupnímu kineziologickému vyšetření. Při posilovacích cvičeních pacient zvládne10-12 

opakování. Při nácviku stereotypu dýchání dochází pouze k minimálnímu rozvoji 

hrudníku, stereotyp výdechové vlny je fyziologický – vlna jde kraniálním směrem. 

Autoterapie: lokalizované dýchání zaměřené na rozvoj hrudníku, dechová gymnastika 
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3.6.10  Desátá terapeutická jednotka 30.1.2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Uvádí klidovou bolest v oblasti Th a L páteře. Pro úlevu 

od bolesti často mění polohu na lůžku, hodně leží na břiše s vypodložením hrudníku. 

Objektivní: Pacient přichází po schodech dolů do tělocvičny sám o 2FH, dívá se před 

sebe. U adduktorů kyčelního kloubu LDK je patrné částečné uvolnění, některá vlákna 

stále ve zvýšeném napětí. Rozsah pasivního pohybu do ABD v kyčelním kloubu LDK je 

15°. U pacienta přetrvává flekční držení trupu a FLX v kyčelních kloubech bilat., zkrácení 

m. iliopsoas bilat. Zkrácený m. rectus femoris PDK omezující pohyb kolenního kloubu 

PDK do FLX. Svaly DKK, nejvíce oslabené abduktory a extenzory kyčelního kloubu 

bilat., omezují aktivní pohyb hlavně do ABD v kyčelním kloubu bilat. a EXT v kyčelním 

kloubu bilat. Pacient je orientovaný v čase a prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: uvolnění hypertonických svalů DKK; protažení zkrácených svalů DKK; 

posílení oslabených svalů DKK; zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu LDK a 

kolenním kloubu PDK; zlepšení rovnováhy a kondice pacienta 

Návrh terapie: PIR dle Lewita hypertonických svalů DKK; PIR s protažením dle Jandy 

a AGR dle Zbojana zkrácených svalů DKK; polohování na břiše a pasivní stlačování 

pánve ventrálně k protažení m. iliopsoas bilat.; posílení svalů DKK pomocí cviků 

s pomůckami; nácvik rovnováhy na labilní ploše – gymballu  

Provedení terapie 

• PIR dle Lewita: adduktory kyčelního kloubu bilat. – provedeno s mírnou trakcí 

• AGR dle Zbojana: m. iliopsoas bilat. 

• PIR s protažením dle Jandy: m. rectus femoris PDK 

• Polohování na břiše, pasivní stlačení pánve, a tak protažení m. iliopsoas bilat. 

• Cviky s therabandem na posílení abduktorů kyčelního kloubu bilat. 

• Nácvik rovnováhy vsedě na gymballu, vleže na břiše přes gymball nácvik pohybu 

v kyčelních kloubech bilat. z 90° FLX směrem do nulového postavení 
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Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Cviky na gymballu uvádí jako náročné, zvlášť pokus o 

EXT v kyčelních kloubech.  

Objektivní: Zvýšení pasivního rozsahu pohybu v kolenním kloubu PDK do FLX na 100°, 

což je o 10° více než při vstupním kineziologickém vyšetření. Vleže na břiše dosaženo 

10° FLX v kyčelních kloubech bilat., což je zmenšení flekčního držení kyčelních kloubů 

o 5°. Vsedě na gymballu pacient zvládá cviky na rovnováhu. Problém mu dělal nácvik 

z 90° FLX do EXT v kyčelních kloubech bilat. z důvodu velmi nízké svalové síly 

gluteálních svalů, u PDK pacient dosáhl náznaku pohybu do EXT a nadzvedl končetinu, 

u LDK došlo pouze k aktivaci m. gluteus maximus bez známky aktivního pohybu. Pacient 

odchází ve stabilizovaném stavu. 

 

3.6.11  Jedenáctá terapeutická jednotka 4.2.2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient se cítí unavený, ale jinak dobře. Uvádí klidovou bolest v oblasti Th 

a L páteře.  

Objektivní: Pacient přichází po schodech dolů do tělocvičny sám o 2FH. Největším 

problémem pro pacienta je stále flekční držení trupu a flekční postavení kyčelních kloubů 

bilat, které se už podařilo zmenšit o 5°. Dále zvýšené napětí adduktorů kyčelního kloubu 

LDK, nemožnost EXT a omezená ABD v kyčelních kloubech bilat. Dále omezení pohybu 

do FLX v kolenním kloubu. Celkově oslabené svaly DKK. Pacient je orientovaný v čase 

a prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: uvolnění hypertonických svalů DKK; protažení zkrácených svalů DKK; 

posílení oslabených svalů DKK; zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu LDK a 

kolenním kloubu PDK; aktivace a pokus o aktivní pohyb do EXT v kyčelních kloubech 

bilat. 

Návrh terapie: PIR dle Lewita hypertonických svalů DKK; PIR s protažením dle Jandy 

a AGR dle Zbojana zkrácených svalů DKK; polohování na břiše a pasivní stlačování 

pánve ventrálně k zmenšení flekčního držení kyčelních kloubů; posílení svalů DKK 

pomocí cviků s pomůckami; nácvik rovnováhy na labilní ploše – gymballu 

Provedení terapie 
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• PIR dle Lewita: adduktory kyčelního kloubu bilat. – provedeno s mírnou trakcí 

• AGR dle Zbojana: m. iliopsoas bilat. 

• PIR s protažením dle Jandy: m. rectus femoris PDK 

• Polohování na břiše, pasivní stlačení pánve 

• Cviky s therabandem na posílení abduktorů kyčelního kloubu bilat. 

• Nácvik rovnováhy vsedě na gymballu, vleže na břiše přes gymball nácvik pohybu 

v kyčelních kloubech bilat. z 90° FLX směrem do nulového postavení 

Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Bolest zad během cvičení ustoupila.  

Objektivní: U cviků s therabandem pacient zvládne 10-12 opakování. Vsedě na gymballu 

pacient zvládá cviky na rovnováhu. Problém mu dělá nácvik z 90° FLX do EXT 

v kyčelních kloubech bilat. z důvodu velmi nízké svalové síly gluteálních svalů. U PDK 

pacient dosáhl náznaku pohybu do EXT a nadzvedl končetinu, zvládl 5x, u LDK došlo 

pouze k aktivaci m. gluteus maximus bez známky aktivního pohybu. Pacient odchází ve 

stabilizovaném stavu. 

Autoterapie: - 

 

3.6.12  Dvanáctá terapeutická jednotka 5.2. 2020 

Status praesens 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Uvádí klidovou bolest v oblasti Th a L páteře.  

Objektivní: Pacient přichází po schodech dolů do tělocvičny sám o 2FH. Pacient je 

orientovaný v čase a prostoru, spolupracuje. 

Cíl terapie: výstupní kineziologické vyšetření; zopakování cvičení k autoterapii 

Návrh terapie: cviky k autoterapii; uvolňovací cvičení (AGR), protahovací cviky, 

posilovací cviky, dechová gymnastika a lokalizované dýchání, nácvik „malé nohy“ 

Provedení terapie 

• Výstupní kineziologický rozbor 

• Zopakování cviků k autoterapii 
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Výsledek terapie 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře. Bolest zad během cvičení ustoupila.  

Objektivní: Pacient je spokojený s průběhem fyzioterapeutické léčby. Pacient odchází ve 

stabilizovaném stavu. 

Autoterapie: AGR dle Zbojana m. iliopsoas bilat., uvolnění a protažení m. trapezius a 

m. levator scapulae vsedě na vyvýšeném lehátku, protažení m. quadriceps femoris PDK 

pomocí therabandu vleže na břiše; posilování abduktorů kyčelního kloubu bilat. podle 

svalového testu dle Jandy – vleže na zádech dle stupně 2 s therabandem, aktivace m. 

gluteus maximus bilat. – „zatínání půlek“ vleže na zádech, cviky s therabandem na 

posílení m. quadriceps femoris bilat.; polohování v poloze na břiše s vypodložením 

hrudníku; lokalizované dýchání zaměřené na rozvoj hrudníku, dechová gymnastika; 

nácvik „malé nohy“ 

3.7 Výstupní kineziologický rozbor  

Datum: 5.2. 2020 

Vyšetření stoje 

(pozn. pacient stojí o 2FH) 

Zezadu: částečné odlehčení LDK, podlahy se dotýká špičkou nohy, levá noha přetrvává 

v plantární FLX, Achillova šlacha LDK zbytnělejší, lýtko a stehno LDK ochablé, 

podkolenní rýha a kolenní kloub LDK výš, PDK plně zatížená, podélná klenba PDK 

propadlá, hypotrofie hýžďových svalů bilat., kyfóza L páteře – gibbus, hyperkyfóza Th 

páteře, vystouplé processi spinosi L a Th obratlů L3 až Th10, skolióza – dextrokonvexní 

s vrcholem L2 a sinistrokonvexní s vrcholem C5, pravá lopatka dál od páteře, pravý dolní 

úhel lopatky výš, ramenní kloub PHK výš, hypotrofie mezilopatkových svalů bilat. 

Zepředu: kolenní kloub LDK výš, příčná klenba PDK propadlá a prstce přitisknuté, rotace 

trupu a pánve vpravo, kyčelní klouby v semiflexi bilat., flekční držení trupu, levá prsní 

bradavka výš, levá klavikula vystouplá mediálně, v pravém dolním kvadrantu břicha jizva 

po apendektomii dlouhá 7,5 cm 

Z boku: v oblasti kyčelního kloubu LDK 2 jizvy – anteriorně z roku 2002 dlouhá 12 cm, 

laterálně z roku 2019 dlouhá 15 cm, přitisknuté prstce PDK, vystouplá pravá klavikula, 

hypotrofie gluteálního svalstva bilat., semiflexe v kyčelních kloubech bilat., flekční 
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držení trupu, rotace pánve a trupu vpravo, vystouplé processi spinosi L páteře a Th páteře, 

gibbus v oblasti L páteře, hyperkyfóza Th páteře, protrakce ramenních kloubů bilat., 

hyperlordóza C páteře, předsunuté držení hlavy 

Stoj na dvou vahách: nelze vyšetřit 

Stoj na jedné dolní končetině: nelze vyšetřit pro nestabilitu bez 2FH 

Palpace pánve 

(pozn. pacient stojí o 2FH, vyšetření tak může být zkreslené) 

Cristy stejně vysoko, pravá SIAS a pravá SIPS mírně výš než na levé straně – pánev 

sešikmena vlevo. Rotace pánve vpravo. Hypotrofie gluteálních svalů bilat. Palpace SI 

kloubů nebolestivá. 

Test olovnice 

(pozn. pacient stojí o 2FH) 

Zboku – olovnice spuštěna ze zevního zvukovodu 

- střed ramenního kloubu: 6 cm  

- vrchol gibbu L páteře: 31 cm 

- střed kyčelního kloubu: 15 cm 

- střed kolenního kloubu: 13 cm 

- zevní kotník: 14 cm 

Dynamické vyšetření páteře 

(pozn. vyšetření bylo provedeno orientačně v sedě na vyvýšeném lehátku s oporou o 

DKK) 

Pacient je schopen pohybů C páteře do všech směrů, C páteř se rozvíjí málo. Pohyb do 

FLX je plynulý, při EXT dochází k zalomení v C5. Rozsahy pohybů C páteře do 

lateroflexe a rotace jsou omezené bilat. 

Rozsahy pohybů Th a L páteře jsou omezené do všech směrů. Při FLX dochází 

k zalomení v ThL přechodu, L páteř se nerozvíjí. Extenze pacient není schopen, z důvodu 

flekčního držení trupu není schopen ani výchozího postavení. Při lateroflexi známka 

minimálního pohybu Th páteře se zalomením v ThL přechodu, L páteř bez pohybu. 



64 

Distance na páteři 

(pozn. vyšetření bylo provedeno orientačně v sedě na vyvýšeném lehátku s oporou o 

DKK) 

• Čepojevova vzdálenost: 1,5 cm 

• Stiborova vzdálenost: 2 cm 

• Schoberova vzdálenost: 0,5 cm 

• Ottova inklinační vzdálenost: 1,5 cm 

• Ottova reklinační vzdálenost: 0 cm 

• Thomayerova vzdálenost: KI 

• Lateroflexe: nelze vyšetřit vzhledem k VP, pohyb do lateroflexe je 

minimální a souměrný bilat. 

• Forestierova fleche (modifikace – vyšetřeno ve stoji o 2FH s opřením o stěnu, 

měřena vzdálenost temena hlavy a stěny): 26 cm 

• Brada – sternum: 0,5 cm 

Antropometrie hrudníku 

(pozn. měřeno 3x po maximálním inspiriu a 3x po maximálním exspiriu – průměr, měřeno 

ve 3 úrovních hrudníku. Amplituda je rozdíl hodnoty naměřené při inspiriu a hodnoty 

naměřené při exspiriu. Měřeno v cm.)  

Tabulka č. 13 – Porovnání antropometrického vyšetření amplitudy hrudníku 

 Vstupní kineziologický rozbor Výstupní kineziologický rozbor 

Úroveň 

hrudníku 
Inspirium Exspirium 

Amplituda 

hrudníku 
Inspirium Exspirium 

Amplituda 

hrudníku 

Axila 91,5 90 1,5 91,5 90 1,5 

Přes bradavky 92,5 90 2,5 93 90 3 

Processus 

xiphoideus 
86 83,5 2,5 86 83 3 

 

Chůze s pomůckou – 2FH 
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Třídobá chůze o 2FH s částečným odlehčením LDK, pacient zatěžuje LDK maximálně 

z 20 % své váhy.  Díky snížení výšky francouzských holí je pacient nedává tak daleko od 

těla.  Rytmus třídobý pravidelný, vždy první 2FH, poté LDK mezi 2FH, poté PDK před 

2FH. Došlap PDK na patu, odval chodidla přes palec. Došlap LDK na patu s odvalem 

přes palec, LDK částečné odlehčována. DKK přetrvávají v mírné ZR. Flekční držení 

trupu, 10° FLX v kyčelních kloubech bilat. Předsunuté držení hlavy, pacient se dívá před 

sebe. 

Chůze ze schodů a do schodů třídobým rytmem. Do schodů: PDK – LDK – 2FH. Ze 

schodů: 2FH – LDK – PDK. Předsunuté držení hlavy, pacient se dívá před sebe. 

Modifikace chůze 

Po špičkách: nelze vyšetřit 

Po patách: nelze vyšetřit 

Pozadu: nelze vyšetřit  

Se zavřenýma očima: nelze vyšetřit  

Se vzpaženýma HKK: nelze vyšetřit 

Antropometrie 

 (pozn. měřeno v leže na zádech s podložením C páteře a Th páteře, 10° FLX v kyčelních 

kloubech bilat.) 

Tabulka č. 14 – Výstupní antropometrické vyšetření délky končetin, měřeno v cm 

Délkové míry Levá končetina Pravá končetina 

Umbilikální délka 91,5 94 

Funkční délka DKK 87 90 

Anatomická délka DKK 82,5 84 

Délka stehna 43,5 45 

Délka bérce 38 38 

Délka nohy 26 26 

Délka celé horní končetiny 71 70 

Délka paže a předloktí 52 51 

Délka paže 27,5 26,5 
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Tabulka č. 14 – Výstupní antropometrické vyšetření délky končetin, měřeno v cm 

Délkové míry Levá končetina Pravá končetina 

Délka předloktí 24 24 

Délka ruky 19 19 

 

Tabulka č. 15 – Porovnání antropometrického vyšetření obvodů končetin, měřeno v cm 

 
Vstupní kineziologický 

rozbor 
Výstupní kineziologický rozbor 

Obvodové míry 
Levá 

končetina 

Pravá 

končetina 
Levá končetina Pravá končetina 

Stehno 15 cm nad patelou 36 39 36 39 

Stehno 10 cm nad patelou 34 36 34 36,5 

Koleno přes patelu 33,5 33 34,5 34 

Koleno přes tuberositas tibiae 30 29 29 29 

Lýtko 29 30,5 30 31 

Kotníky 24 24,5 24 24,5 

Pata a nárt 31 32 31 32 

Hlavičky metatarzů 23,5 24 23,5 24 

Relaxovaná paže 26,5 27 27 27 

Paže při izometrické kontrakci 27,5 28 29 29 

Loket 27 27 27 27 

Předloktí 25 25 25 25 

Zápěstí 17 17 17 17 

Hlavičky metakarpů 20,5 19,5 20 19,5 

 

Vyšetření rozsahů pohybů v kloubech dle Jandy 

 (pozn. měřeno vleže na zádech s podložením C páteře a Th páteře, 10° FLX v kyčelních 

kloubech bilat., EXT kyčelních kloubů a FLX kolenních kloubů měřena vleže na břiše 

s podložením hrudníku, ramenní klouby a rozsahy páteře měřeny orientačně v sedu na 

vyvýšeném lehátku) 
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Tabulka č. 16 – Porovnání rozsahů aktivních pohybů v kloubech, měřeno ve stupních, zápis metodou SFTR 

 Vstupní kineziologický rozbor Výstupní kineziologický rozbor 

Aktivní pohyby Levá končetina Pravá končetina Levá končetina Pravá končetina 

Kyčelní kloub  

S 0 – 15 – 80 

F 10 – 0 – KI 

R KI 

S 0 – 15 – 120 

F 25 – 0 – 10 

R 40 – 0 – 30 

S 0 – 10 – 90 

F 20 – 0 – KI 

R KI 

S 0 – 10 – 120 

F 30 – 0 – 10 

R 40 – 0 – 30 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 130 S 0 – 0 – 85 S 0 – 0 – 130 S 0 – 0 – 105 

Hlezenní kloub  
S 10 – 0 – 45 

R 10 – 0 – 20 

S 15 – 0 – 35 

R 10 – 0 – 20 

S 10 – 0 – 45 

R 10 – 0 – 20 

S 15 – 0 – 35 

R 10 – 0 – 20 

Ramenní kloub 

S 30 – 0 – 150 

F 120 – 0 – 0 

R 60 – 0 – 60 

T 20 – 0 – 100 

S 30 – 0 – 160 

F 160 – 0 – 0 

R 80 – 0 – 70 

T 20 – 0 – 110 

S 30 – 0 – 155 

F 130 – 0 – 0 

R 60 – 0 – 60 

T 20 – 0 – 100 

S 30 – 0 – 160 

F 160 – 0 – 0 

R 80 – 0 – 70 

T 20 – 0 – 110 

Krční páteř 

 

S 30 – 0 – 45 

F 30 – 0 – 20 

R 60 – 0 – 70 

S 30 – 0 – 45  

F 30 – 0 – 30  

R 60 – 0 - 70  

 

Tabulka č. 17 – Porovnání rozsahů pasivních pohybů v kloubech, měřeno ve stupních, zápis metodou SFTR 

 Vstupní kineziologický rozbor Výstupní kineziologický rozbor 

Pasivní pohyby Levá končetina Pravá končetina Levá končetina Pravá končetina 

Kyčelní kloub 

S 0 – 15 – 80 

F 15 – 0 – KI 

R KI 

S 0 – 15 – 120 

F 30 – 0 – 10 

R 45 – 0 – 30 

S 0 – 10 – 90 

F 25 – 0 – KI 

R KI 

S 0 – 10 – 120 

F 35 – 0 – 10 

R 45 – 0 – 35 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 135 S 0 – 0 – 90 S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 110 

Hlezenní kloub  
S 20 – 0 – 50 

R 10 – 0 – 20 

S 20 – 0 – 40 

R 10 – 0 – 20 

S 20 – 0 – 50 

R 10 – 0 – 20 

S 20 – 0 – 40 

R 10 – 0 – 20 

Ramenní kloub 

S 30 – 0 – 160 

F 120 – 0 – 0 

R 60 – 0 – 65 

T 20 – 0 – 100 

S 30 – 0 – 160 

F 165 – 0 – 0 

R 90 – 0 – 70 

T 20 – 0 – 110 

S 30 – 0 – 165 

F 130 – 0 – 0 

R 60 – 0 – 65 

T 20 – 0 – 100 

S 30 – 0 – 160 

F 165 – 0 – 0 

R 90 – 0 – 70 

T 20 – 0 – 110 

Krční páteř 

S 30 – 0 – 45 

F 35 – 0 – 25 

R 65 – 0 – 75 

S 30 – 0 – 45 

F 35 – 0 – 30 

R 65 – 0 – 75 
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Vyšetření dechového stereotypu:  

Vleže na zádech (pozn. s podložením C páteře a Th páteře, 10° FLX v kyčelních kloubech 

bilat.): Dechová vlna začíná v oblasti břicha, v oblasti hrudníku dochází k minimálnímu 

rozvoji žeber, nádech pokračuje v podklíčkových jamkách. Výdechová vlna začíná také 

v oblasti břicha a postupuje kraniálním směrem, žebra se rozvíjí velmi málo, výdech 

končí v oblasti podklíčkových jamek. Výdechová vlna jde tak oproti vstupnímu vyšetření 

fyziologickým směrem. Dýchání je mělké. Stále převažuje dýchání v oblasti 

podklíčkových jamek zapojením pomocných nádechových svalů ramenního pletence a 

krku. 

Vsedě (pozn. na vyvýšeném lehátku): V této poloze je stereotyp dýchání stejný jako vleže 

na zádech. Převažuje dýchání do podklíčkových jamek zapojením pomocných 

nádechových svalů ramenního pletence a krku. Při nádechu je patrná elevace ramen. 

Dochází k malému rozvoji žeber. Opět došlo ke změně směru výdechové vlny. Dýchání 

je mělké. 

Ve stoji (pozn. o 2FH): Stereotyp dýchání je stejný jako vleže na zádech a vsedě. 

Převažuje dýchání v oblasti břicha a podklíčkových jamek zapojením pomocných 

nádechových svalů ramenního pletence a krku. Ve stoji dochází k většímu zapojování 

břišního dýchání a mírnému rozvoji hrudníku. Výdechová vlna jde kraniálním směrem. 

Dýchání je mělké.  

Vyšetření palpací, vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Palpace obratlů: Processi spinosi nebolestivé po celé délce páteře. Vystouplé processi 

spinosi L a Th obratlů L3 až Th10. 

Vyšetření kůže: Vyšetření kůže ve všech oblastech trupu, HKK a DKK. Kůže na všech 

místech klidná, nejsou známky vyšší teploty či potu.  

Vyšetření jizev: Jizva v pravém dolním kvadrantu břicha po apendektomii dlouhá 7,5 cm 

zhojená, bez reflexních změn a otoku. Jizva v oblasti kyčelního kloubu LDK anteriorně 

dlouhá 12 cm je zhojená, bez reflexních změn či otoku. Laterální jizva v oblasti kyčelního 

kloubu LDK dlouhá 15 cm zhojená, bez reflexních změn, bez otoku, bez strupů. 

HAZ: K zčervenání kůže došlo v celé délce páteře na obou stranách. 

Podkoží a fascie: Kűblerova řasa podél páteře lze nabrat od Th10. Podkoží a fascie DKK 

jsou špatně protažitelné laterolaterálně i kraniokaudálně. Thorakolumbální fascie špatně 
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protažitelná v kraniokaudálním směru i kaudokraniálním směru. Fascie HKK bez 

patologických změn. 

Svaly: Paravertebrální svaly v hypertonu v oblasti L páteře a Th páteře bilat. 

Mezilopatkové svaly v hypotonu bilat. Hypertonus mm. scaleni bilat. Gluteální svalstvo 

hypotrofické bilat. Adduktory kyčelního kloubu LDK v hypertonu, palpačně nebolestivé. 

M. tensor fasciae latae v hypertonu bilat. 

Vyšetření spoušťových bodů ve svalech dle Lewita: 

• TrPs v adduktorech kyčelního kloubu LDK 

• TrP v m. piriformis LDK 

• TrPs v m. rectus femoris PDK 

• TrPs v m. tensor fasciae latae bilat. 

• TrPs ve flexorech kolenního kloubu bilat.  

• TrPs v paravertebrálních svalech v oblasti L a Th páteře bilat. 

• TrPs v m. trapezius bilat. 

Orientační vyšetření svalové síly 

 (pozn. VP vleže na zádech s podložením C páteře a Th páteře, 10° FLX v kyčelních 

kloubech bilat., VP vleže na břiše s podložením hrudníku a 10° FLX v kyčelních kloubech 

bilat., modifikované VP popsány u daného pohybu v kloubu)  

Tabulka č. 18 – Porovnání svalové síly DKK 

 Vstupní kineziologický rozbor Výstupní kineziologický rozbor 

Kloub, pohyb LDK PDK LDK PDK 

Kyčelní kloub 

FLX (s DKK na lehátku) 

EXT (bridging) 

ABD (VP pro stupeň 2) 

 

3 OP 

nezvládne 

2 

 

4 

nezvládne 

2 

 

4 

nezvládne 

2+ 

 

4 

nezvládne 

2+ 

Kolenní kloub 

FLX 

EXT (VP sed na vyvýšeném 

lehátku) 

 

3 

3 

 

3 OP 

3 

 

4 

4 

 

4 

4 
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Tabulka č. 18 – Porovnání svalové síly DKK 

 Vstupní kineziologický rozbor Výstupní kineziologický rozbor 

Kloub, pohyb LDK PDK LDK PDK 

Hlezenní kloub 

plantární FLX m. triceps surae 

supinace s dorzální FLX  

plantární pronace (VP vleže na 

zádech) 

 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

 

Tabulka č. 19 – Porovnání svalové síly HKK 

 Vstupní kineziologický rozbor Výstupní kineziologický rozbor 

Kloub, pohyb LHK PDK LHK PHK 

Ramenní kloub 

FLX 

EXT 

ABD 

Extenze v ABD 

M. pectoralis major 

ZR 

VR 

 

5 

4 

4 OP 

3 

4 

4 

4 

 

5 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

 

5 

4 

4 OP 

4 

4 

4 

4 

 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Loketní kloub 

FLX m. biceps brachii 

FLX m. brachioradialis 

FLX m. brachialis 

EXT 

 

5 

5 

5 

4 

 

5 

5 

5 

4 

 

5 

5 

5 

4 

 

5 

5 

5 

4 

Předloktí 

Supinace 

Pronace 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

Vyšetření joint-play kloubů 

DKK: blokáda I. MTP kloubu dorzoplantárně LDK 

Žebra: Blokáda 1. a 2. žebra bilat., hypertonus mm. scaleni bilat 
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Orientační vyšetření zkrácených svalů 

(pozn. VP vleže na zádech s podložením C páteře a Th páteře, 10° FLX v kyčelních 

kloubech bilat., VP vleže na břiše s podložením hrudníku a 10° FLX v kyčelních kloubech 

bilat., modifikované VP popsány u daného svalu) 

Tabulka č.  20 – Porovnání svalového zkrácení 

 Vstupní kineziologický rozbor Výstupní kineziologický rozbor 

Sval, svalová skupina Levá strana Pravá strana Levá strana Pravá strana 

m. gastrocnemius 

m. soleus 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

m. iliopsoas (VP vleže na 

zádech, spuštění DK 

z lehátka) 

m. rectus femoris (VP vleže 

na zádech, spuštění DK 

z lehátka) 

m. tensor fasciae latae (VP 

vleže na zádech, spuštění DK 

z lehátka) 

2 

 

 

1 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

1 

 

2 

2 

 

 

1 

 

2 

flexory kolenního kloubu 

(hamstrings) 

2 2 2 2 

adduktory kyčelního kloubu 

dlouhé 

krátké 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

m. piriformis KI 0 KI 0 

m. quadratus lumborum KI 2 KI 2 

paravertebrální svaly 2 2 2 2 

m. pectoralis major 

část sternální dolní 

část sternální horní 

část klavikulární 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

m. pectoralis minor 2 2 2 2 

m. trapezius 2 2 2 2 

m. levator scapulae 2 2 2 2 

m. sternocleidomastoideus 1 1 1 1 

 

Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy 

EXT v kyčelním kloubu: nevyšetřováno z důvodu nemožnosti zaujmout VP a nízké 

svalové síly  
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ABD v kyčelním kloubu: nevyšetřováno z důvodu nízké svalové síly a KI lehu na levém 

boku  

ABD v ramenním kloubu: nejdříve se zapojí m. supraspinatus (prvních 10° pohybu), poté 

m. deltoideus, m. trapezius se nejdříve zapojí na homolaterální straně a až poté na 

kontralaterální straně 

FLX trupu (provedeno pouze z 10° FLX v kyčelních kloubu): převažuje aktivita m. 

iliopsoas, břišní svaly se zapojují minimálně 

FLX šíje (VP vleže na zádech s podložením C páteře a Th páteře, 10° FLX v kyčelních 

kloubech bilat.): převaha m. sternocleidomastoideus – předsun hlavy 

Vyšetření mezilopatkových svalů v kliku: nezaujme VP 

Vyšetření úchopu 

Pěst: BPN bilat. 

Špetka: BPN bilat. 

Štipec: BPN bilat. 

Neurologické vyšetření 

Dolní končetiny 

Vyšetření čití:  

Povrchové – taktilní: BPN, vyšetřeno v dermatomech L4 – S1 

Hluboké – polohocit: BPN 

Hluboké – pohybocit: BPN 

Vyšetření monosynaptických reflexů: 

Patelární (L2-L4): 3 bilat. 

Achillovy šlachy (S1-S2): 3 bilat. 

Medioplantární (S1-S2): 3 bilat. 

Pyramidové jevy zánikové: 

 Mingazzini: nezaujme VP 

 Barré: negativní 
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Pyramidové jevy iritační: 

Babinski: negativní bilat. 

Vítek: negativní bilat. 

Chaddock: negativní bilat. 

Oppenheim: negativní bilat. 

Žukovskij-Kornelov: negativní bilat. 

Napínací manévr: 

Lasségue: negativní, rozsah 80°, tah hamstringů od 70° 

Obrácený Lasségue: nelze vyšetřit 

Horní končetiny 

Vyšetření čití:  

Povrchové – taktilní: BPN, vyšetřeno v dermatomech C5 – C8  

Hluboké – polohocit: BPN 

Hluboké – pohybocit: BPN 

Vyšetření monosynaptických reflexů: 

 Bicipitový (C5-C6): 2 bilat. 

 Styloradiální (C5-C6): 2 bilat. 

 Tricipitový (C7): 3 bilat. 

 Reflex flexorů prstů (C8): 3 bilat. 

Pyramidové jevy zánikové: 

 Mingazzini: negativní 

 Dufour: negativní 

 Barré: negativní 

 Hanzal: negativní 

 Fenomén retardace: negativní 

Pyramidové jevy iritační: 
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 Hoffman: negativní 

 Trömner: negativní 

 Juster: negativní 

 Úchopový reflex: negativní 

Vyšetření mozečku a vestibulárního aparátu 

 Diadochokineza: BPN 

 Taxe HKK: BPN 

 Taxe DKK: PDK BPN, LDK nelze vyšetřit 

 Hautant: negativní 

 

Závěr výstupního vyšetření 

Největším problémem pacienta zůstává osifikovaná páteř v hyperkyfóze Th páteře a 

kyfóze – gibbu L páteře. Podle testu olovnice nedošlo k žádné změně, celkové držení 

trupu zůstává flekční. Pacient stále není schopen nulového postavení v kyčelních 

kloubech bilat., došlo však ke zvýšení rozsahu pohybu do EXT o 5°, a tak i ke změně 

výchozího postavení kyčelních kloubů bilat. Pacient používá k chůzi 2FH, LDK může 

zatížit maximálně z 20 % své váhy. Pacient změnil stereotyp chůze o 2FH na třídobý 

rytmus, kdy pokládá i LDK. Došlapuje vždy na patu a odval chodidla je přes palec u obou 

DKK. Při chůzi ze schodů a do schodů používá také třídobý rytmus chůze o 2FH. 

Trup, páteř, pánev: 

Páteř má patologické zakřivení. L páteř vytváří gibbus s vystouplými processi spinosi, 

pohyb zde zůstává omezen do všech směrů. Th páteř osifikována v hyperkyfóze, 

vystouplé processi spinosi dolních Th obratlů, omezení hybnosti zůstává do všech směrů. 

Přetrvává předsunuté držení hlavy. Trup a pánev rotovány vpravo, sešikmení pánve vlevo 

a rotace pánve vpravo. 

U antropometrického vyšetření páteře nedošlo k žádné změně, pouze u distance brada-

sternum došlo ke snížení o 0,5 cm. Patologická Forestierova fleche je stále 26 cm. U 

amplitudy hrudníku došlo ke zvýšení o 0,5 cm na úrovni bradavek a processus 

xiphoideus. Dechový stereotyp vyšetřován ve třech polohách. Dechová vlna začíná vždy 
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v oblasti břicha, poté následuje minimální rozvoj hrudníku, nádech pokračuje v oblasti 

podklíčkových jamek. Převažuje aktivita pomocných dýchacích svalů ramenních 

pletenců a krku. Při výdechu došlo ke změně oproti vstupnímu vyšetření. Výdechová vlna 

začíná v oblasti břicha a postupuje kraniálně. Dýchání je stále velmi mělké. 

Kůže bez reflexních změn, jizva na břiše po appendektomii zhojená, bez otoku či 

zarudnutí. V podkoží reflexní změny v oblasti L páteře a Th páteře. Kűblerova řasa lze 

nabrat trochu níž než při vstupním vyšetření, od obratle Th10. Thorakolumbální fascie 

špatně protažitelná v kraniokaudálním směru i kaudokraniálním směru bilat. TrPs 

přítomny v paravertebrálních svalech L a Th páteře bilat. a m. trapezius bilat. Svaly zad 

a šíje zůstávají zkrácené na stupni 2 dle Jandy. Přetrvává hypotonie mezilopatkových 

svalů bilat., které jsou i viditelně hypotrofické. Dále přetrvává hypertonus mm. scaleni 

bilat. a blokáda 1. a 2. žebra bilat., držení hlavy v předsunu. 

Základní pohybové stereotypy FLX trupu a FLX šíje dle Jandy zůstávají patologické. Při 

FLX trupu převažuje aktivita m. iliopsoas bilat., břišní svaly se zapojují málo. Při 

stereotypu FLX šíje převažuje aktivita m. sternocleidomastoideus bilat., tudíž stereotyp 

předsunu hlavy.  

Dolní končetiny: 

Dolní končetiny jsou asymetricky dlouhé. LDK po operaci zkrácena o 3 cm, končetinu 

pacient pokládá při chůzi a zatěžuje ji maximálně z 20 % své váhy. Svalstvo LDK stále 

viditelně ochablé, což potvrzuje antropometrické vyšetření obvodů DKK. Viditelná 

hypotrofie gluteálních svalů bilat. 

Kůže bez reflexních změn, jizvy v oblasti kyčelního kloubu LDK dobře zhojené, bez 

otoku či zarudnutí. Fascie špatně protažitelné na DKK bilat. Adduktory kyčelního kloubu 

LDK přetrvávají v hypertonu, palpačně už jsou nebolestivé. Pacient do nich občas chytí 

křeč při protahování, ta odezní do 30 s při střídavé FLX a EXT v kolenním a kyčelním 

kloubu LDK. TrPs kromě adduktorů kyčelního kloubu LDK jsou přítomny také v m. 

piriformis LDK, m. rectus femoris PDK, m. tensor fasciae latae bilat. a ve flexorech 

kolenního kloubu bilat. 

Pacient stále není schopen nulového postavení v kyčelních kloubech bilat., došlo však ke 

zvýšení rozsahu pohybu do EXT o 5°, a tak i ke změně výchozího postavení kyčelních 

kloubů bilat. Aktivní i pasivní rozsah pohybu kyčelního kloubu LDK zůstává omezený, 

došlo však k jeho mírnému zvýšení, a to ve FLX o 10° a ABD o 10°. KI zůstává FLX nad 
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90°, ADD, VR a ZR. Aktivní EXT v kyčelních kloubech pacient stále není schopen, na 

gymballu vleže na břiše proběhlo pár úspěšných pokusů o pohyb z 90° FLX. U kyčelního 

kloubu PDK došlo ke zvýšení rozsahu pohybu do ABD o 5°. U kolenního kloubu PDK 

zvýšen rozsah pohybu do FLX o 20°. Ke zvýšení rozsahů pohybů DKK došlo díky 

uvolnění hypertonických svalů DKK (adduktorů kyčelního kloubu bilat.), protažení 

zkrácených svalů DKK (m. iliopsoas bilat., mm. adductores bilat., m. rectus femoris 

PDK) a posílení oslabených svalů DKK (abduktory kyčelního kloubu bilat. hodnoceny 

na stupni 2+, flexory kyčelního kloubu LDK na stupni 4, flexory i extenzory kolenního 

kloubu bilat. na stupni 4).  

Přetrvává blokáda I. MTP kloubu LDK dorzoplantárně. U PDK propadlá podélná i příčná 

klenba, prstce jsou přitisknuté. Pacient se naučil cvik „malá noha“, je zde potenciál pro 

zvýšení aktivity svalů nohy obou DKK. Neurologické vyšetření DKK BPN. 

Horní končetiny: 

Přetrvává protrakce ramenních kloubů bilat. Došlo ke zvýšení rozsahu pohybu 

v ramenním kloubu LHK do FLX o 5° a do ABD o 10°. Přetrvává svalová dysbalance 

horní zkřížený syndrom. Mezilopatkové svaly palpačně hypotonické. Došlo k uvolnění 

TrPs v mm. pectorales, které jsou stále zkrácené na stupni 2 dle Jandy. Stereotyp ABD 

v ramenních kloubech bilat. se stejnou patologií. Výbavnost bicipitového a 

styloradiálního reflexu snížena bilat. Další neurologické vyšetření BPN. 

 

3.8 Zhodnocení efektu terapie 

Rehabilitační léčba pacienta byla zaměřená na oblast kyčelního kloubu LDK, z důvodu 

stavu, kdy je pacient mezi 2 operačními výkony kyčelního kloubu LDK. Pacientovi je 

indikována TEP kyčelního kloubu. Z důvodu nedostatku místa pro implantát byl zákrok 

rozdělen do 2 fází. První fází byla resekce hlavice a krčku femuru s trakcí do extenze 

12/2019, následovat bude druhá fáze v březnu či dubnu 2020, kdy bude pacientovi 

voperován kloubní implantát. Nyní v mezioperačním období bylo důležité připravit 

měkké tkáně v oblasti kyčelního kloubu LDK na kloubní implantát, dle slov primáře 

MUDr. Zvoníčka „udělat pro implantát místo“.  

Průběh terapií byl ovlivněn bolestmi LDK hlavně v oblasti kyčelního kloubu a adduktorů 

kyčelního kloubu. Dále pak bolestmi Th a L páteře z důvodu IV. stupně AS. Kvůli 
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flekčnímu držení trupu pacient nebyl schopen výchozích poloh pro vyšetření a terapie, 

proto byly výchozí polohy přizpůsobeny možnostem pacienta tak, aby nedocházelo ke 

zvýšení bolesti či zhoršení zdravotního a psychického stavu pacienta. 

Velký efekt přinesly techniky měkkých tkání a relaxační techniky. Díky těmto technikám 

došlo k částečnému či úplnému uvolnění hypertonických svalů DKK, odstranění TrPs ve 

svalech DKK, a tím ke snížení bolesti a zvýšení rozsahu pasivního pohybu DKK. Dále 

tyto techniky přinesly pacientovi částečnou úlevu bolesti v oblasti šíje a zad. Posilovací 

cvičení zaktivizovaly hypotonické svaly a posílily oslabené svaly DKK. Díky těmto 

cvičením se podařilo zvýšit rozsah aktivního pohybu DKK. Respirační fyzioterapie byla 

další velmi používaná technika. Díky lokalizovanému dýchání se pacient naučil vnímat 

svůj dech a změnit tak směr výdechové vlny. Došlo zde i k malému rozvoji žeber a 

zvětšení amplitudy hrudníku. I když zde je velmi těžké posoudit daný efekt z důvodu 

osifikace kostních chrupavek hrudníku. Efektu dosáhl i nácvik chůze s pomůckou 2FH. 

Pacient se naučil správný stereotyp chůze s touto pomůckou po rovině, ze schodů i do 

schodů. Ke všem typům cvičení jsem se snažila průběžně přidávat různé terapeutické 

pomůcky ke zpestření terapie. Pacient tyto změny přijal pozitivně, k ničemu nekladl 

odpor. 

Pacienta vzhledem k jeho zdravotnímu stavu určitě čekají další kola rehabilitační léčby. 

Díky jeho pozitivnímu přístupu k terapii a cílevědomosti bylo dosaženo efektu, který se 

při této mezioperační léčbě očekával.  
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4 ZÁVĚR 

V průběhu souvislé odborné praxe v Revmatologickém ústavu v Praze jsem 

uplatnila své teoretické i praktické znalosti, které jsem získala v průběhu tříletého 

bakalářského studia fyzioterapie na UK FTVS.  

Během praxe jsem se blíže seznámila s oborem revmatologie a s revmatickými 

nemocemi, jejich průběhem, léčbou a fyzioterapií. Také mi byla potvrzena důležitost 

psychologické složky a motivace ve fyzioterapii, které jsou u revmatologických pacientů 

velmi důležité. 

Pro praktickou část bakalářské péče jsem pracovala s pacientem, který měl i podle 

lékařů velmi ojedinělý a zajímavý průběh ankylozující spondylitidy. Z tohoto důvodu 

jsem se setkala se zajímavým operačním řešením resekční plastiky kyčelního kloubu 

podle Girdlestona a obohatila tak své vědomosti nejen v oboru revmatologie, ale i v oboru 

chirurgie a revmatochirurgie.  

Jsem si jistá, že zkušenosti a vědomosti získané během souvislé odborné praxe a 

sepsáním bakalářské práce využiji i v budoucím studiu či práci. 
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