
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou 

systémová sklerodermie 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:        Vypracovala: 

Mgr. Barbora Heřmánková      Daniela Jeriová 

 

Praha, duben 2020 



 

 

Prohlášení autora 

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, 

které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Tato práce ani její 

podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

 

V Praze dne ………………..      ......……………………… 

podpis 

  



 

 

Poděkování 

Velké poděkování patří mé vedoucí práce Mgr. Barboře Heřmánkové za odborné vedení, rady 

a konzultace. Patří také fyzioterapeutům Revmatologického ústavu, kteří mě měsíc provázeli 

na praktické stáži. Dále bych ráda poděkovala svému příteli a našim rodinám za podporu 

při studiu během celých tří let bakalářského studia. A na závěr bych ráda poděkovala 

spolužačce a kamarádce Lucii Havlíčkové za morální podporu při studiu. 

 



 

 

Abstrakt 

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou systémová sklerodermie 

 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je nastudovat a zpracovat teoretické poznatky o diagnóze 

systémová sklerodermie a zpracovat kazuistiku jedné pacientky s touto diagnózou. 

 

Shrnutí: Tato bakalářská práce se zabývá diagnózou systémová sklerodermie. V teoretické 

části je vypracována podrobná rešerše týkající se systémové sklerodermie. V úvodu této části 

je popsána klasifikace a zařazení diagnózy do systému revmatických onemocnění. Dále jsou 

v práci zpracovány etiologie onemocnění, příznaky a dostupná léčba, zejména 

nefarmakologická léčba formou fyzioterapie. Praktická část obsahuje kazuistiku jedné 

pacientky s difúzní formou systémové sklerodermie. 

 

Klíčová slova: revmatologie, fyzioterapie, Raynaudův syndrom 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Case report of a patient with a systemic sclerosis. 

 

Aim: The aim of this bachelor thesis is to study and analyse theoretical knowledge about 

diagnosis of systemic sclerosis and to describe a case report concerned with a patient diagnosed 

with this diseas. 

 

Summary: This bachelor thesis deals with the diagnosis of systemic sclerosis. Theoretical part 

describes detailed information about systemic sclerosis and its classification into rheumatic 

disease classification system. Furthermore, the review describes theaetiology of the disease, 

symptoms and available treatment (specifically non-pharmacological treatment including 

physiotherapy). Practical part includes the case report of a patient with diffuse form of systemic 

sclerosis. 

 

Keywords: rheumatology, physiotherapy, Raynaud‘s phenomenon 
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1 ÚVOD 

Skupina systémových onemocnění pojiva, patřící vedle revmatoidní artritidy do skupiny 

zánětlivých revmatických onemocnění, zahrnuje diagnózu systémová sklerodermie. Jedná 

se o rychle se rozvíjející autoimunitní onemocnění pojivové tkáně charakteristické 

ischemickými změnami v cévách a nadprodukcí fibrotických látek v těle pacienta. Nejvíce je 

postižena kůže, která je sklerotická, stažená a v jednotlivých kloubech svou tuhostí omezuje 

rozsahy pohybu a tím i pacientovu sebeobsluhu v běžných denních činnostech. Změny úzce 

souvisí s poruchou prokrvení vedoucích k ischemickým změnám na úrovni periferních částí 

cévního řečiště (kapilár a drobných artérií). Závažnou komplikací je pak postižení vnitřních 

orgánů fibrotickými změnami, které snižují jejich funkčnost a podstatně tak ohrožují pacientův 

život. Doposud neexistuje vysvětlení příčiny vzniku onemocnění, ale v rámci výzkumů 

se potvrdilo, že přítomnost různých faktorů (např. přítomnost anti-70-Scl protilátek v těle 

pacienta) je spojována s touto diagnózu. Když není známá příčina, není možné, aby byla léčba 

kauzální, proto je v terapii systémové sklerodermie nástrojem léčba symptomatická. Veškeré 

postupy, farmakologické i nefarmakologické, jsou stále předmětem výzkumu.  

Bakalářská práce vznikla v rámci měsíční bakalářské praxe v Revmatologickém ústavu v Praze. 

Je rozdělena na dvě části – část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se práce zabývá 

obecnými informacemi o diagnóze systémová sklerodermie, jejím zařazením do systému 

revmatických onemocnění a klasifikací v rámci diagnózy. Je zmíněna etiologie a patogeneze 

onemocnění, které stále zůstávají předmětem výzkumu. Podstatná část teorie je věnována 

klinickým příznakům onemocnění a dosavadním způsobům léčby, zejména pak části 

nefarmakologické. V praktické části je zpracována kazuistika pacientky s difúzní formou 

systémové sklerodermie. Obsahuje anamnézu a vstupní vyšetření na základě kterých byl 

sestaven krátkodobý, dlouhodobý plán a návrh terapie. Jsou rozepsány jednotlivé terapeutické 

jednotky a výstupní vyšetření. Na závěr je v práci zhodnocen efekt terapie. 

Téma bakalářské práce bylo vybráno na doporučení fyzioterapeutů z Revmatologického ústavu, 

kteří mi na základě svých praktických zkušeností pomohli vybrat i vhodnou pacientku 

pro realizaci. Celá praxe byla velmi zajímavou zkušeností, především výskytem různých 

diagnóz, se kterými jsem se v běžné praxi v rámci bakalářského studia nesetkala. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Definice a zařazení diagnózy do systému revmatických onemocnění 

Systémová sklerodermie (SSc) je revmatické autoimunitní heterogenní onemocnění pojivové 

tkáně. Projevuje se na kůži a vnitřních orgánech a patří do kategorie zánětlivých revmatických 

onemocnění, konkrétně do skupiny systémových onemocnění pojiva (Tabulka 1) 

(Czechová, 2017; Štork, 1996). 

Tabulka 1 - Rozdělení revmatických onemocnění (Pavelka, 2010) 

Zánětlivá revmatická 

onemocnění 

Revmatoidní artritida  

Systémová onemocnění 

pojiva 

Systémový lupus erythematodes, Systémová 

skleróza, Polymyozitida – dermatomyozitida, 

Vaskulitidy, Sjögrenův syndrom 

Spondylartritidy Ankylozující spondylartritida, Psoriatická 

artritida, Reaktivní artritidy, Enteropatické 

artritidy, Nediferencovaná spondylartritida 

Degenerativní kloubní 

onemocnění 

Osteoartróza Lokální, Generalizovaná 

Metabolická kostně-kloubní 

onemocnění 

Krystalické artropatie  

Osteoporóza, osteomalacie 

Mimokloubní revmatismus 

Lokální Juxtaartikulární, Diskopatie, Idiopatická bolest 

v zádech 

Celkový (fibromyalgie)  

Septické artritidy 

Bakteriální  

Virové 

Mykotické 

Parazitární  

Další 

Nádory a paraneoplastické syndromy, kloubní projevy při endokrinopatiích, 

neurovaskulární projevy (útlakové syndromy atd.), avaskulární osteonekróza, 

kloubní projevy při krvácivých onemocněních, amyloidóza, sarkoidóza 

 

Onemocnění je charakteristické fibrotickými změnami na kůži a vnitřních orgánech. Kůže 

tuhne (sklerotizuje), stává se vůči podkoží neposunlivou a ovlivňuje tak rozsahy pohybu 

v postižených oblastech a současně s tím i kvalitu života pacienta. Poškozen je cévní systém 

v důsledku fibrotizace cévní stěny, způsobenou specifickými autoprotilátkami. V neposlední 

řadě se u diagnózy projevují změny v imunitním systému (přítomnost autoprotilátek 

spojovaných právě s diagnózou SSc). Důležitý prognostický význam mají příznaky systémové 

(srdeční, plicní, GIT, renální) projevující se u této diagnózy nejčastěji jako srdeční selhání, 

plicní hypertenze, postižení jícnu nebo renální insuficience (Pavelka, Rovenský, 2003). 

Podrobněji budou tyto projevy charakterizovány v kapitole 1.4 Klinické příznaky.  
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2.2 Klasifikace systémové sklerodermie 

Sklerodermie pod svým názvem sdružuje dvě formy, formu lokalizovanou (zvanou morfea) 

a systémovou. Obecně morfea postihuje kůži a podkoží, systémová sklerodermie postihuje 

kůži, podkoží a vnitřní orgány (Hochberg et al., 2019). Dalšími formami jsou sklerodermické 

překryvné syndromy, pseudosklerodermie nebo nediferencovaná systémová onemocnění 

pojiva (Pavelka, Rovenský, 2003). Tato práce se bude dále zabývat formou systémové 

sklerodermie. 

Systémová sklerodermie se rozděluje na několik dalších forem tohoto onemocnění, které se liší 

rozsahem klinických projevů na kůži a vnitřních orgánech, nálezy specifických protilátek 

v laboratorních vyšetřeních nebo prvními příznaky onemocnění (Pavelka, Rovenský, 2003). 

V dalších podkapitolách budou jednotlivé formy popsány podrobněji. V Tabulce 2 je pak 

shrnutí a stručná charakteristika jednotlivých známých forem systémové sklerodermie. 

2.2.1 Difúzní forma 

V iniciálním stádiu difúzní formy systémové sklerodermie se mohou objevovat nespecifické 

příznaky jako je únava, nevolnosti, artralgie, myalgie nebo specifické zabarvování konečků 

prstů nazývané jako Raynaudův fenomén. Hlavním charakteristickým znakem je celkové 

postižení kůže v oblastech horních i dolních končetin (nejvíce na akrech), trupu i obličeje 

(Pavelka, Rovenský, 2003). Ve velké míře jsou postiženy i vnitřní orgány. Nejčastěji 

se patologické změny vyskytují v gastrointestinálním traktu v oblasti jícnu, na plicích, srdci 

nebo ledvinách (Soukup, Veleta, 2018).  

2.2.2 Limitovaná forma 

U limitované formy se postižení kůže projevuje jako sklerodaktylie nebo akroskleróza. 

Sklerodaktylie je skleróza kůže vyskytující se pouze na článcích prstů ruky nebo nohy. 

Akroskleróza je skleróza kůže na horních končetinách v oblasti předloktí a rukou, na dolních 

končetinách v oblasti lýtek a nohou (Pavelka, Rovenský, 2003). Postižení kůže se může 

vyskytovat i na obličeji, na trupu se však nevyskytuje. U některých pacientů se limitovaná 

forma může projevit rozvojem tzv. CREST syndromu. Každé písmeno v názvu charakterizuje 

jedno z pětice postižení, z překladu názvu je syndrom charakterizován následovně: 

C – kalcinóza (ukládání iontů Ca2+ do kloubu), R – Raynaudův fenomén, E – ezofagitida, 

S – sklerodaktylie, T – teleangiektázie (Soukup, Veleta, 2018). 
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Tabulka 2 - Formy systémové sklerodermie (Pavelka, Rovenský, 2003; Štork, 1993) 

Formy Příznaky 

Difúzní (systémová) Postižena kůže a vnitřní orgány 

Lokalizovaná (limitovaná) Postižena pouze kůže – forma sklerodaktylie, 

akrosklerózy nebo CREST syndrom 

Sklerodermické překryvné syndromy Sklerodermické příznaky společně s jinými příznaky 

onemocnění pojiva 

Nediferencovaná systémová onemocnění pojiva Některé sklerodermické příznaky nedostatečné k 

diagnostice 

Pseudosklerodermie  Známá etiologie, vznik tuhé/atrofické kůže podobná 

sklerodermické 

 

2.3 Diagnostika systémové sklerodermie 

Pro diagnostiku systémové sklerodermie se nejčastěji používala pravidla podle ARA 

(American Rheumatology Association). Diagnostika spočívá v tom, že pacient musí splňovat 

velké kritérium. V případě, že velké kritérium nesplňuje, musí splňovat minimálně 2–3 malá 

kritéria (Tabulka 3). Tento postup se prokázal až u 97 % pacientů (Pavelka, Rovenský, 2003). 

Tabulka 3 - Kritéria pro diagnózu systémové sklerodermie (Pavelka, Rovenský, 2003) 

Velké kritérium 
Proximální sklerodermie – sklerotická kůže na článcích prstů a proximálně od MCP 

kloubů (sensitivita 91 %, specificita >90 %) 

Malá kritéria 

Sklerodaktylie 

Drobné jizvičky na konečcích prstů nebo zmenšení objemu bříšek prstů 

Oboustranná bazilární plicní fibróza, v případě absence proximální sklerózy 

 

Dnes se pro diagnostiku používají novější kritéria dle ACR/EULAR (Tabulka 4) 

(Bečvář et al., 2017). Princip je obdobný, pacient musí vykazovat minimální bodové skóre 9, 

aby byla diagnóza potvrzena. Přičemž sklerotická kůže v oblasti MCP proximálně 

a na článcích prstů je hlavním diagnostickým kritériem u obou pravidel 

(Hachulla, Czirják, 2013; Pavelka et al., 2018). 
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Tabulka 4 - Kritéria ACR/EULAR pro klasifikaci SSc (upraveno dle van Hoogena a kol.) 

(Pavelka et al., 2018) 

Kritérium Manifestace 
Závažnost

/Skóre 

ztluštění kůže prstů obou rukou postupující 

proximálně od MCP kloubů (postačující 

kritérium pro klasifikaci) 

- 9 

ztluštění kůže prstů (pokud přítomny obě 

manifestace, počítá se vyšší bodová hodnota) 

difúzní prosáknutí prstů 

sklerodaktylie (distálně od MCP kloubů, ale 

proximálně od IP1 kloubů) 

2 

4 

léze na špičkách prstů (pokud přítomny obě 

manifestace, počítá se vyšší bodová hodnota) 

ulcerace na špičkách prstů 

jamkovité jizvičky na špičkách prstů 

2 

3 

teleangiektázie - 2 

abnormality kapilár na nehtových valech - 2 

plicní arteriální hypertenze a/nebo intersticiální 

plicní proces /maximální skóre 2) 

plicní arteriální hypertenze 

intersticiální plicní proces 

2 

2 

Raynaudův fenomén - 3 

autoprotilátky typické pro SSc (proti 

centromerám, DNA topoizomeráze I [anti-Scl-

70], RNA polymeráze III) (maximální skóre 3) 

autoprotilátky: proti centromerám, DNA 

topoizomeráze I [anti-Scl-70], RNA 

polymeráze III) 

3 

 

2.4 Etiologie a patogeneze systémové sklerodermie 

Příčiny vzniku onemocnění zůstávají stále neobjasněny. Za dobu, po kterou je SSc předmětem 

zkoumání, se potvrzuje, že klíčovou roli sehrávají kombinace vlivů vnějšího prostředí, 

humorálních a imunologických a genetické faktory (Pavelka, Rovenský, 2003). Onemocnění se 

nejčastěji projevuje u žen středního věku. U žen se objevuje 3–8× častěji oproti mužům 

(Pavelka et al., 2018). Nejnovější studie z roku 2013 prováděna Andreassonem porovnávala 

incidenci a prevalenci podle starých kritérií ARA z roku 1980 v porovnání s novými kritérii 

z roku 2013 podle ACR/EULAR. Incidence stoupla z 14 případů/milion obyvatel 

na 19 případů/milion obyvatel a prevalence také stoupla z 235 případů/milion obyvatel 

na 305 případů/milion obyvatel (Hochberg et al., 2019).  

Z úvodu kapitoly víme, že jedním z klíčových faktorů vzniku onemocnění může být i genetická 

informace. Konkrétně jsou se systémovou sklerodermií spojovány geny skupiny HLA II.třídy: 

• HLA-DQB1 – geny kódující anticentromérové protilátky, 

• HLA-DPA1/B1 – geny kódující anti-DNA-topoizomerázu I (anti-Scl-70) 

(Pavelka et al., 2018), 

• non HLA-TPN22 (asoc. s anticentromerovými a anti-Scl 70 protilátkami) 

(Němec et al., 2016). 
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Dalším ze spouštěčů onemocnění jsou i různé chemické látky. Patří mezi ně například křemík 

a jeho sloučeniny, organické sloučeniny (vinylchlorid, trichlorethylen, benzen, toluen, 

epoxidové pryskyřice, toxické oleje a jiné) nebo některé skupiny léků (cocain, carbidopa, 

pentazocin, L-5-hydroxytryptofan, bleomycin) (Czechová, 2017; Němec et al., 2016). 

I přítomnost různého spektra autoprotilátek v těle pacienta může být jedním ze spouštěčů 

patologických procesů, které dávají vznik systémové sklerodermii. Často se ve výsledcích 

imunologických vyšetření pacientů nacházejí:  

• orgánově nespecifické antinukleární (ANA) protilátky – výskyt u systémových 

autoimunitních onemocnění (včetně SSc), 

• orgánově nespecifické anticentromerové protilátky (ACA) – ½ nemocných 

s limitovanou formou SSc 

• a specifické protilátky proti DNA-topoizomeráze I – u pacientů s difúzní formou SSc, 

plicní fibrózou a srdečními komplikacemi (Pavelka et al., 2018). 

V tělech postižených pacientů se mohou objevovat i prvky ze skupiny tzv. nových protilátek. 

Patří mezi ně: 

• protilátky proti metaloproteinázám – podporují množení vaziva v orgánech 

• a antiendoteliální protilátky – poškozují cévní stěnu prostřednictvím programované 

buněčné smrti endoteliálních buněk (Pavelka et al., 2018). 

 

2.5 Klinické příznaky systémové sklerodermie 

V této kapitole budou podrobně popsány patologické procesy všech klinických příznaků 

onemocnění, které již byly zmíněny na začátku práce. Mezi obecné příznaky onemocnění 

řadíme únavu, nevolnosti, bolesti kloubů nebo svalů. Mezi specifické příznaky patří Raynaudův 

syndrom, tuhnutí aker v důsledku postižení kůže, artralgie, a spánkové potíže 

(Hachulla, Czirják, 2013).  

2.5.1 Cévní změny 

Mezi primární příznaky systémové sklerodermie patří změny v oběhovém systému pacienta 

nazývaných vaskulopatie. Na počátku onemocnění mluvíme o strukturálních změnách hlavně 

drobných a středních cév v oblastech distálních částí končetin. V průběhu onemocnění mohou 
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strukturální změny postihnout i větší cévy a způsobit tak ireverzibilní komplikace v některých 

životně důležitých orgánech (srdce, plíce) (Soukup, Veleta, 2018). 

Tyto strukturální změny způsobují snížení průsvitu drobných a středních cév, jejich elasticity 

a tím i množství proudící krve. Akrální části jsou málo prokrvené a časem v nich dochází 

k chronické ischémii. Klinicky se tyto změny projevují zabarvováním konečků prstů od fialové 

po bílou a jsou označovány pojmem Raynaudův fenomén. Při diagnóze SSc mluvíme 

o tzv. sekundárním Raynaudově fenoménu. Primárním Raynaudovým fenoménem označujeme 

zabarvení aker horních končetin od fialové po bílou, vzniklé spasmem drobných cév v reakci 

na chlad. Při zahřátí pak dochází k uvolnění spasmu a navrácení fyziologického zbarvení prstů. 

Tento jev se vyskytuje např. u 5–15 % mladé, zdravé populace ve Spojených státech 

(Hochberg et al., 2019; Mayes, 2014). Při dlouhodobé ischemií postupně dochází k nevratným 

změnám na měkkých tkáních. Nejprve vznikají malé důlečky tzv. pitting scars, které přechází 

v digitální ulcerace a časem až do stádia, kde tkáň začne nekrotizovat a vytvoří se gangréna 

prstů. Konečky prstů jsou velmi bolestivé, zvlášť v počátečním stádiu ulcerací a dochází 

k omezení rozsahu pohybu prstů, vedoucí k poruše jemné motoriky. V těžkých stádiích může 

u pacientů dojít ke kritické digitální ischémii, která může vést až k amputacím 

(Hochberg et al., 2019; Soukup, Veleta, 2018). Tyto změny lze vyšetřit pomocí nehtové 

kapilaroskopie (Mayes, 2014). 

2.5.2 Kožní postižení 

Postižení kůže je u systémové sklerodermie nejcharakterističtějším příznakem a současně 

hlavním kritériem pro její diagnostiku. Je zapříčiněno zvýšenou produkcí a ukládáním 

fibrotických látek v těle pacienta (Pavelka et al., 2010). V první fázi nemoci se vyskytuje 

na distálních částech končetin – od konečků prstů ruky po předloktí, případně od konečků prstů 

nohy po kolenní klouby. V časné fázi se může vyskytovat i na obličeji 

(Hachulla, Czirják, 2013). V raných stádiích dochází na končetinách k otoku prstů tzv. puffy 

fingers a ztrátě elasticity kůže, později kůže postupně tuhne a sklerotizuje. Tento proces trvá 

několik měsíců a může progredovat do 2–3 let od vzniku onemocnění (Mayes, 2014). Kůže 

je velmi tuhá, neposunlivá vůči podkoží a omezuje rozsahy pohybu. Vzniká flekční držení 

prstů, sníženou hybností akrálních částí krev dostatečně necirkuluje a je podpořena ischemizace 

tkáně a vznik digitálních ulcerací (Pavelka, Rovenský, 2003; Štork, 1993).  
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Právě sklerotická kůže je z pohybového hlediska pro pacienty velmi omezujícím prvkem, proto 

jsou terapie na její ošetření cíleny (Varga, 2007). Postižení kůže v oblasti obličeje mění vzhled 

pacientů, navíc v relativně krátkém čase, což může způsobit nespokojenost s jimi samými a vést 

k rozvoji psychické nevyrovnanosti až depresivním stavům. 

2.5.3 Systémové příznaky 

Systémové příznaky jsou hlavními směrodatnými faktory při odhalování pacientovy prognózy 

a jejich rozvoj se projevuje v rané fázi onemocnění difúzní formy SSc s předpokládanou 

rychlou progresí (Bečvář et al., 2017). Je velmi důležité detekovat rozsah systémových 

postižení v časné fází onemocnění z hlediska prognostického i terapeutického. Obecně mezi ně 

patří postižení jícnu (zejména gastroezofageální reflux nebo dysfagie v dolním úseku jícnu), 

postižení plic (patřící mezi nejzávažnější příznaky), postižení srdce nebo postižení renálních 

funkcí (renální insuficience) (Olejárová, 2016). 

Postižení plic při systémové sklerodermii je jedna z nejzávažnějších komplikací této diagnózy. 

Projevuje se nejčastěji dušností při zvýšené námaze. Je nejčastější příčinou úmrtí pacientů 

se systémovou sklerodermií (Hachulla, Czirják, 2013), objevuje se cca u 70 % nemocných 

(Radstake et al., 2011) a podlehne jí cca 33 % (Vašáková et al., 2016). Pro diagnostiku plicního 

postižení na podkladě systémové sklerodermie je jedním z hlavních faktorů přítomnost 

protilátek v krvi (ANA, proti topoizomeráze). Dalším markerem je i tzv. transfer faktor. 

Používá se při vyšetřování plicní difúze (výměna plynů skrz alveolokapilární membránu) 

při podezření na plicní poruchu (plicní emfyzém, parenchymové poruchy). Snižování jeho 

hodnoty je ukazatelem plicního postižení (Vašáková et al., 2016; Riad et al., 2014). Z běžně 

používaných klinických vyšetření se v tomto případě používá např. vitální kapacita plic. Plicní 

postižení je při systémové sklerodermii nejvíce zastoupeno ve formě arteriální plicní 

hypertenze nebo intersticiální pneumopatie. Intersticiální pneumopatie se vyznačuje fibrotizací 

na úrovni intersticia. Dochází zde k patologickým procesům v imunitním systému, které 

způsobí zvýšení tvorby kolagenu. Je tak podmíněno zmnožení vaziva v plicích, kvůli kterému 

je výměna dýchacích plynů nedokonalá a dýchání je tak omezeno (Bureš et al., 2014; Suliman 

et al., 2017). Klinicky se projevuje dušností, kašlem a sníženou tolerancí k cvičení. Arteriální 

plicní hypertenze se u pacientů rozvíjí na základě zvýšeného odporu cév a může vyústit 

až v selhání pravého srdce nebo vznik plicního srdce (Hachulla, Czirják, 2013; Hoffman, 2011). 
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Pro vznik této komplikace je ze své podstaty rizikovým faktorem sama diagnóza, která sledem 

imunologických reakcí zvyšuje produkci fibrotických látek v těle 

(Bureš et al., 2014; Hoffman, 2011). I tak jsou v rámci diagnózy faktory, které 

pravděpodobnost vzniku plicní hypertenze zvyšují. Zmínit je třeba teleangiektázie, vyskytující 

se ve zvýšené míře na těle pacienta nebo přítomnost Raynaudova fenoménu po dobu 3–5 let 

(Hoffman, 2011). 

Srdeční komplikace mohou vznikat primárně nebo sekundárně. Selhání myokardu, fibróza 

převodního systému srdečního, postižení osrdečníku a méně častěji postižení chlopní 

zařazujeme do primárních komplikací, které jsou přímo podmíněny podstatou diagnózy. 

Sekundární vznikají následkem arteriální plicní hypertenze, intersticiální plicní choroby 

nebo tzv. sklerodermické renální krize a jsou v rámci diagnózy SSc zastoupeny častěji 

(Champion, 2008; Hochberg et al., 2019; Lambova, 2014). Klinicky se srdeční postižení 

vzniklé primárně projevují nejčastěji jako arytmie, záněty srdečního svalu nebo fibróza srdce 

(Hochberg et al., 2019). Jsou diagnostikovány pomocí běžně používaných metod v léčbě 

srdečních onemocnění. V první linii méně vypovídající EKG nebo RTG hrudníku. 

Pro kvalitnější a časnější odhalení problému jsou vhodnými metodami CT, ECHO 

(Dopplerovské tkáňové zobrazení), MRI, případně pozitronová emisní tomografie 

(Lambova, 2014). Arytmie a poruchy rytmu se řadí k nejvíce vyskytujícím se projevům 

postižení srdce u systémové sklerodermie (Champion, 2008).  

Trávicí ústrojí jednoznačně patří mezi přední komplikace při diagnóze SSc. Pacienti mají 

problémy s motilitou trávicího traktu. Příčinou je porucha nervového přenosu, úbytek hladkého 

svalstva nebo fibrotické změny orgánových tkání (Hachulla, Czirják, 2013). Porušena může být 

funkce jakékoliv části traktu od dutiny ústní po rectum. Postižení oblasti úst je zapříčiněno 

fibrotickými změnami měkkých tkání obličeje. Kůže se stává tuhou, sklerotickou a vytváří 

jeden z typických obrazů SSc mikrostomii a radiální rýhování kolem úst. Ovlivňuje mluvení, 

žvýkací svaly nebo zuby. Rty jsou úzké (znám je pojem tzv. mizející ústa), rozsahy pohybů 

omezené – šířka úsměvu a otevření ústní apertury. V ústech vniká chronický pocit sucha 

(xerostomie) (McFarlane et al., 2018). Xerostomie je jedním z projevů autoimunitního 

zánětlivého onemocnění slinných a slzných žláz tzv. Sjögrenova syndromu. V asociaci se SSc 

mluvíme o sekundárním Sjögrenovu syndromu. Druhým projevem je syndrom suchého oka, 

jiným názvem Sicca syndrom, projevuje se pálením, řezáním nebo zčervenáním oka kvůli 

nedostatečnému zvlhčení slzami (Duarte, 2020). V oblasti jícnu je charakteristické postižení  

  



21 

 

horního nebo dolního svěrače, jehož následkem je dysfagie (porucha polykání) 

nebo gastroezofageální reflux (McFarlane et al., 2018). 

Méně častou, ale také závažnou komplikací je tzv. sklerodermická renální krize, způsobená, 

obdobně jako ostatní systémové příznaky, nadprodukcí kolagenu v orgánech. Rozvine 

se přibližně u 10–20 % pacientů s difúzní formou SSc. Projevy jsou různé, zvýšení tlaku nad 

150/90 mm Hg, které omezí funkčnost ledvin, bolesti hlavy, rozmazané vidění apod. 

(Radstake et al., 2011). 

 

2.6 Léčebná intervence u systémové sklerodermie 

Komplikovaná diagnóza neznámé příčiny vyžaduje komplexní léčbu a spolupráci 

multidisciplinárního týmu, v jehož čele je v případě systémové sklerodermie revmatolog 

(Maddali-Bongi, Del Rosso 2016). Pro efektivní léčbu systémové sklerodermie je třeba včasná 

diagnostika, jak z hlediska prvotní klasifikace diagnózy, tak z hlediska pravidelných kontrol 

pro včasné zachycení případných systémových komplikací u difúzní formy. Dosud není 

vymyšlen léčebný postup, který by řešil příčinu onemocnění, proto nezbývá než aplikovat léčbu 

symptomatickou, doplněnou léčbou nefarmakologickou např. formou fyzioterapie, 

psychologie, ergoterapie apod. (Bečvář et al., 2017; Špiritović et al., 2019). Jarošová 

a Ištvánková (2010) uvádí, že 70–80 % pacientů s limitovanou formou a 55 % s formou difúzní 

přežívají po dobu 10 let.  

V léčbě SSc jsou klíčová režimová opatření, medikace a léčba nefarmakologická. Režimová 

opatření jsou prvotním a důležitým řešením pro vaskulární postižení drobných cév na periferii. 

Pacienti by se měli vyhnout chladu nebo nárazovým teplotním změnám (na periferních částech 

i v jádru), nadměrnému stresu a psychické nepohodě, aktivnímu i pasivnímu kouření, vibracím. 

Měli by mít dostatek pohybu, který zlepšuje cirkulaci na periferii a nepožívat vazokonstrikční 

látky. Když nejsou režimová opatření dostačující, nutno zahájit medikaci (Bečvář et al., 2017). 

V počátečním stádium nemoci jsou z farmak indikovány glukokortikoidy pro léčbu otoku 

a jejich imunosupresivní účinky, pozitivní účinek na systémové komplikace prokázán nebyl. 

Dávky kortikoidů by neměly být vysoké, hrozí riziko rychlejšího rozvoje renální krize 

(Hromádková, Soukup, 2011; Trnavský, 1993). Trnavský (1993) ve své knize také uvádí 

rozdělení léků dle účinnosti na léky podporující prokrvení periferních částí končetin a na léky 

ovlivňující imunitní systém.  
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Mezi léky podporující cirkulaci krve a ovlivňující tak důsledky cévní insuficience na periferii 

řadíme vazoaktivní látky. Nejběžněji indikovanými zástupci skupiny jsou Ca2+ antagonisté. 

Pro léčbu plicní arteriální hypertenze a pacientů spadajících do skupiny NYHA II, III jsou 

indikováni antagonisté endotelinových receptorů (Linhart et al., 2007). 

Pro zlepšení prokrvení v periferních částech končetin je využíván Prostacyklin 

(Jarošová, Ištvánková, 2010). ACE inhibitory, jejichž účinkem je snížení tlaku krve, jsou 

používány pro léčbu sklerodermické renální krize (Radstake, 2011). Poslední používanou 

skupinou jsou rheologika, skupina léku ovlivňující vlastnosti krve 

(Jarošová, Ištvánková,  2010). Imunosupresivní léčba je indikována při vzniku systémových 

komplikací, pro potlačení rychlého rozvoje. Z imunosupresivních přípravků je volbou lékařů 

metotrexát nebo autologní transplantace kmenových buněk na léčbu kůže u rané fáze difúzní 

formy SSc (Bečvář et al., 2017). 

2.6.1 Rehabilitace 

Zásadní roli v léčbě systémové sklerodermie, vyjma časné diagnostiky a medikace, má 

z nefarmakologických léčebných postupů právě rehabilitace. Mezi významné nástroje 

rehabilitace v rámci léčby systémové sklerodermie patří fyzioterapie nebo ergoterapie. 

Nelze opomenout ani psychologickou rehabilitaci. Protože onemocnění postihuje oblast 

obličeje, s rozvojem onemocnění se pacientům mění za poměrně krátkou dobu vzhled a snižuje 

sebevědomí. Progredujícím omezováním rozsahů pohybu v akrech se zhoršuje schopnost 

sebeobsluhy a pacienti se tak stávají nesoběstačnými a závislými na pomoci okolí. 

U některých pacientů se pak mohou rozvinout úzkostné až depresivní stavy, proto je důležité 

psychologickou rehabilitaci do komplexního přístupu léčby systémové sklerodermie zařadit 

(Maddali-Bongi et al., 2009; Maddali-Bongi, Del Rosso, 2016). 

Z důvodu neznámé příčiny a řady orgánových postižení, které zkracují pacientovu délku života, 

je v rámci výzkumů věnována pozornost farmakologické léčbě a zkoumání účinků dalších látek 

na průběh onemocnění. Otázka efektu nefarmakologické léčby je tak v pozadí a není ještě 

dostatek studií, které by vědecky potvrzovaly nebo vyvracely účinnost této léčby ve smyslu 

zpomalení progrese onemocnění. I přesto lze z doposud proběhlých výzkumů vyčíst, 

že fyzioterapie má značný efekt na ovlivnění omezené pohyblivosti a zlepšení kvalit života 

pacienta, i když s krátkodobou účinností (Maddali-Bongi, Del Rosso, 2016). Pro podpoření 

lepších výsledku je dobré v terapii přistupovat k pacientovi individuálně a volit metody 

přizpůsobené fázi onemocnění a aktuálnímu stavu pacienta, aby se co nejvíce zlepšila 

sebeobsluha v běžných denních činnostech.  
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Ze zkoumaných metod se používají: lymfatická drenáž, různé formy protahování (prsty, 

zápěstí, ramena, kyčelní klouby apod.), aktivní i pasivní cvičení všech kloubů, technika PNF 

podle Kabata, kloubní manipulace dle McMennela nebo masáž pojivové tkáně popsána podle 

E. Dicke (Maddali-Bongi et al., 2009; Goats, Keir, 1991). V kombinaci s měkkými technikami 

a léčebnou kinezioterapií se využívá i efektu fyzikální terapie konkrétně aplikace pozitivní 

termoterapie (např. parafín) (Špiritović et al., 2019). 

Protože léčba není kausální, nýbrž symptomatická, je důležité pomoct pacientovi k udržení jeho 

stavu a soběstačnosti v co největší míře. V rámci fyzioterapie se majoritně řeší postižení kůže, 

muskuloskeletálního systému a dýchací obtíže (Maddali-Bongi, Del Rosso, 2016), 

prostřednictvím kterých lze ovlivňovat systémové komplikace např. ošetřením žvýkacích svalů 

ovlivníme dysfagii (Jarošová, Ištvánková, 2010). V prvotních stádiích onemocnění je kůže 

oteklá a dochází k jejímu ztluštění. Fyzioterapeutická intervence je soustředěna na snižování 

otoku formou manuální lymfodrenáže, jemných relaxačních masáží, při kterých lze využít 

pro šetrnější kontakt s kůží pacienta krém s vitaminem E, olivový nebo parafínový olej. 

Pro ošetření kůže a uvolnění podkoží jsou využívány měkké techniky 

(Jarošová, Ištvánková, 2010). V průběhu nemoci se postižení kůže mění, zvýšenou produkcí 

fibrotických látek se stává sklerotickou a je omezena pohyblivost a rozsah pohybu. 

Nejviditelněji můžeme tyto změny pozorovat na akrech horních končetin – prsty ruky, 

radiokarpální skloubení, kde ve fázi konečné progrese vznikají flekční kontraktury prstů 

a v kloubech se tvoří blokády, které lze ošetřit mobilizačními technikami dle Lewita. Omezen 

je pohyb na obličeji, horní části trupu, později se rozšiřuje do oblastí dolních končetin, zbylé 

části horních končetin a trupu. Snížený rozvoj hrudníku můžeme do jisté míry ovlivnit 

dechovou gymnastikou nebo nácvikem fyziologického stereotypu dechové vlny 

(Špiritović, Tomčík, 2007). 

U pacientů se snižuje schopnost vykonávat běžné denní činnosti a jsou odkázání na pomoc 

okolí, případně úpravu pomůcek, které v běžném dni využívají nebo úpravu prostředí, 

ve kterém se denně pohybují (Maddali-Bongi et al., 2009). Na to je nutné při navrhování terapie 

myslet a v případě systémové sklerodermie zaměřit fyzioterapeutický postup nejen lokálně, 

ale i celostně, aby se zvýšila právě kvalita života pacienta, zlepšením svalové síly, postury 

a dýchání. Obdobně jako by tomu mělo být u ostatních revmatických onemocnění chronického 

charakteru (Maddali-Bongi, Del Rosso, 2016). 
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2.6.2 Fyzikální terapie 

Neodmyslitelnou součástí rehabilitace a fyzioterapie je v dnešní době fyzikální terapie, jejíž 

princip spočívá ve využití téměř všech fyzikálních energii k aplikaci na tkáně lidského těla. 

Působením těchto činitelů lze ovlivnit přímo tkáňové biochemické procesy v těle, nepřímo, přes 

nervový systém nebo hormony ovlivňovat aferentní signály nebo působit jako placebo 

(Poděbradský, Vařeka, 1998). 

Termoterapie obecně je působení termickými podněty na organismus, které můžou mít formu 

chladu (pak mluvíme o negativní termoterapii) nebo tepla (pozitivní termoterapie). Dalšími 

formami mohou být podněty nebo procedury indiferentní (pacient necítí ani chlad ani teplo), 

střídavé (v různých intervalech se střídá působení chladu a tepla), vzestupné nebo sestupné. 

Aplikovat se může částečně (lokálně) nebo celkově. V léčbě SSc prokázala pozitivní účinky 

zejména aplikace tepla tzv. pozitivní termoterapie, která je aplikována dlouhodobě a v postupně 

se zvyšujících dávkách (Poděbradský, Vařeka, 1998; Trnavský, 1993). Je využívána z důvodu 

několika účinků – vazomotorického (dochází k vazodilataci cév na periferii a zlepšení 

prokrvení), myorelaxačního (zlepšení prokrvení a uvolnění spazmů přes limbický systém) 

a analgetického. Teplo můžeme na tělo pacienta aplikovat kontaktně nebo bezkontaktně. Mezi 

bezkontaktní aplikace řadíme infračervené záření, diatermii nebo UZ. Kontaktní aplikace je 

zprostředkována pomocí nosičů různých skupenství – parafín a peloidy (pevné) nebo vzduch 

(plynné) a voda (tekuté), která se zařazuje do oblasti hydroterapie (Poděbradský, Vařeka, 1998). 

Parafín se v praxi používá ve formě zábalů nebo koupelí. Doba aplikace je kolem 15–20 minut, 

poté je nutný odpočinek (cca 30 minut). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Bakalářská práce vznikla v rámci povinné bakalářské praxe v Revmatologickém ústavu 

v Praze. Praktická stáž se konala od 13. 1. 2020 do 7. 2. 2020. 

Sledována byla jedna dospělá pacientka s diagnózou systémová sklerodermie, která byla 

na začátku seznámena s průběhem, cílem bakalářské práce a zněním informovaného souhlasu, 

který podepsala v průběhu první terapie. Téma bakalářské práce a znění informovaného 

souhlasu bylo schváleno Etickou komisí UK FTVS dne 22.1.2020 pod jednacím číslem 

031/2020, oba dokumenty jsou k nahlédnutí na konci práce v přílohách A a B. V příloze C je 

vložena fotodokumentace vyšetření pacientky.  

Terapeutických jednotek bylo celkem 10. V rámci první jednotky byla odebrána anamnéza 

a proveden vstupní kineziologický rozbor, v rámci poslední jednotky byl proveden výstupní 

kineziologický rozbor. Většina terapií trvala 60 minut. Několik terapií bylo zkráceno na dobu 

30 minut z důvodu indikace lékařky, kvůli zhoršení stavu pacientky. Pacientka byla 

v Revmatologickém ústavu hospitalizovaná na lůžkovém oddělení a každý den docházela 

na terapii o patro níž do tělocvičny určené pro fyzioterapii lůžkových pacientů. 

Pro terapii byly použity metody, s kterými jsme byli seznámeni v rámci bakalářského studia: 

techniky měkkých tkání, míčkovací technika, technika PIR dle Lewita, technika PIR 

s protažením, mobilizační a manipulační techniky dle Lewita, pasivní protažení, technika 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) dle Kabata. 

K vyšetření antropometrie a distancí na páteři byl použit svinovací metr, k vyšetření napínacích 

reflexů neurologické kladívko. Pro vyšetření rozsahů pohybu horních a dolních končetin a trupu 

byl použit dvouramenný goniometr a zápis dle SFTR. K vyšetření speciálních testů pro 

systémovou sklerodermii bylo použito pravítko a šest dotazníků zaměřujících se na hodnocení 

funkce postižených oblastí pacientky. V terapii jsem využila molitanový míček na uvolnění 

měkkých tkání, indulonu pro ošetření měkkých tkání orofaciální oblasti, válec na podložení 

hlavy případně dolních končetin. Dvouramenný goniometr byl využit i při průběžných 

kontrolách rozsahů pohybu. 

  



26 

 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: M. T.  Pohlaví: žena   Ročník: 1970 

Výška: 170 cm   Váha: 50 kg   BMI index: 17,3 – podváha 

Diagnóza: M34.0 Progresivní systémová skleróza 

Status praesens:  

a) objektivní: pacientka orientovaná časem, místem, osobou, přišla sama bez dopomoci, žádné 

pomůcky nemá, na P paži má zavedený permanentní katetr, při mluvení má pacientka zastřený 

a chraplavý hlas 

b) subjektivní: pacientka se cítí dobře, je trochu nachlazená 

OA  

dříve: běžné dětské nemoci, viz výpis ze zdravotní dokumentace pacienta, systémová 

sklerodermie (SSc) diagnostikována v roce 2010 – prvními příznaky onemocnění byly celková 

slabost v oblasti horních i dolních končetin, otoky prstů a pocit chladu na akrech HK  

nyní: pacientku trápí celková slabost a omezené rozsahy HK i DK kvůli tuhé kůži, má problémy 

se sebeobsluhou, nedostane se do dřepu, má problémy s chůzí ze schodů – chodí s přísunem; 

bolesti nemá, pouze když se vytvoří ranky na akrech; další komplikací je pnutí kůže v oblasti 

obličeje, které pacientce stěžuje příjem potravy a tekutin; je často dušná a má srdeční obtíže, 

srdeční selhání měla naposledy v prosinci 2019, dle klasifikace NYHA spadá do II. skupiny, 

má implantovaný kardiostimulátor 

GA: před pěti lety klimakterium, dříve menstruace pravidelně, 1 porod přirozenou cestou bez 

komplikací, abort: 0 

RA: rodinní příslušníci bez revmatického, neurologického či onkologického onemocnění 

SA: bydlí v rodinném domku s manželem, dříve jezdila na lyžích 

PA: už 2 roky nepracuje, dříve pracovala jako OSVČ – měla svůj krejčovský salon (udává, 

že byla trochu workoholička) 

FA: Euthyrox, Coryol (25mg/den), Controloc, Furon, Amprilan, Prostavasin (1×/den) 

AA: neudává 

ABUSUS: kávu pije 1–2× denně, nekouří, alkohol pije příležitostně  
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Předchozí rehabilitace: 

• před 9 lety hospitalizace v Revmatologickém ústavu 

• doma k ní pravidelně 3× týdně dochází fyzioterapeut 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: 

• AV blokáda III. stupně 

• st.p. bilat. kardiální dekompenzaci 2.3.2018 – chronicky NYHA II 

• st.p. strumectomii 10/2010 

• st.p. protruzi disku L5/S1, řešeno operačně 

• st.p. bronchopneumonii vlevo 12/2018 

Indikace k RHB: 

21001 Komplexní kineziologické vyšetření 

21221 Individuální kinezioterapie I. 

21225 Individuální kinezioterapie II. při dg. systémová sklerodermie 

21413 Techniky měkkých tkání 

21415 Mobilizace páteře a periferních kloubů 

21215 Instruktáž a zácvik pacienta a rodinných příslušníků 

21003 Kineziologické vyšetření 

Diferenciální rozvaha: 

Vzhledem k diagnóze, progresivnější formě onemocnění a délce trvání onemocnění můžeme 

očekávat rozsáhlé kožní změny, a to zejména v oblasti obličeje, akrálních částí končetin, 

nad lokty/koleny, v oblasti hrudníku, břicha, zad i stehen. Protože se jedná o pacientku s již 

etablovanou systémovou sklerodermií, předpokládáme, že bude pokožka tuhá a lesklá. 

V obličeji již bude pravděpodobně patrný maskovitý obličej s radiálním rýhováním kolem úst, 

temporomandibulární kloub bude mít omezenou hybnost a možná se u pacientky bude 

objevovat xerostomie a sicca syndrom neboli vysychání ústní a oční sliznice, které se projevují 

při Sjögrenovu syndromu a mohou vést k začervenání a pálení očí, zápachu úst nebo zvýšené 

kazivosti zubů. V důsledku sklerodermického ztluštění může dojít k omezení posunlivosti 

a protažitelnosti kůže vůči podkoží, navíc může dojít k omezení kloubní vůle funkčně 

souvisejících segmentů a snížení jejich rozsahu pohybu. Není vyloučené, že v důsledku tuhnutí 

kůže nedojde k flekčním kontrakturám, pátrat po nich budeme zejména v oblasti prsů rukou,  
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loktů, ramen a kolen. Dále můžeme očekávat Raynaudův fenomén (RF), a to jak na rukou, 

tak na prstech dolních končetin, ale například i na jazyku. Ischemie akrálních částí se může 

projevit také drobnými vřídky na prstech končetin až gangrénami. Omezený rozsah pohybu 

může vést ke snížení celkové aktivity, k poklesu svalové hmoty a svalové síly a ke snížení 

celkové sebeobsluhy. Rozsahy pohybu mohou být omezeny natolik, že může mít pacientka 

problém s chůzí, přesuny a celkovou mobilitou. Vzhledem k postižení rukou můžeme očekávat 

poruchy jemné motoriky a manipulace s předměty. Překážkou v manipulaci s předměty může 

být i samotný kontakt s předmětem, který může být v důsledku digitálních ulcerací a RF 

bolestivý. Může se objevit i neerozivní polyartritida – ranní ztuhlosti, bolest při tlaku a otok 

kloubů, které mohou omezovat pohyblivost segmentů, zejména oblasti drobných kloubů ruky 

nebo nohy. Pacientka kvůli bolesti může sama pohyb omezovat a snížit celkovou aktivitu 

v oblasti postižených kloubů, svalová síla se pak v segmentech může snižovat stejně jako 

svalová hmota a může dojít až k porušení jemné motoriky případně stability nebo poruchám 

chůze. V pokročilé fázi onemocnění předpokládáme i postižení šlachového pouzdra projevující 

se krepitacemi tzv. šlachovými vrzoty.   

Vzhledem k difúzní formě onemocnění můžeme očekávat orgánové postižení v různém 

rozsahu. S přihlédnutím k anamnéze pacientky můžeme očekávat projevy srdečních obtíží. 

Mohou se objevit projevy jako dušnost, poruchy srdečního rytmu, snížená fyzická kondice, 

zvýšená únava při cvičení. Předpokládáme rozvoj arteriální plicní hypertenze, která má 

obdobné projevy a může být i sekundární příčinou srdečních komplikací. Terapeutické jednotky 

musí být přizpůsobeny této komplikaci a vedeny podle pravidel cvičení pro pacienty 

s kardiálními obtížemi. Můžeme očekávat poruchy polykání a další komplikace trávicího 

traktu, které mohou být z dlouhodobého hlediska spojené s podvýživou, která může vést 

k astenickému vzhledu pacientky a snížené svalové hmotě z nedostatku příjmu potřebných 

živin. Podvýživa u pacientky může zpravidla vést k celkově zvýšené únavě, pohybové 

inaktivitě a tím ke snížení svalové síly. S přihlédnutím k rychlému rozvoji diagnózy, která 

svými projevy zásadně mění vzhled pacientky a postupně snižuje její schopnost sebeobsluhy 

v běžném životě, v kombinaci s řadou život ohrožujících komplikací můžeme u pacientky 

předpokládat depresivní stavy – sníženou motivaci, snížené sebevědomí aj. Ty mohou ovlivnit 

terapii nespolupracováním, neplněním domácích cvičení a vést k rychlejší progresi 

onemocnění. 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Datum: 23.1.2020 

 

Status praesent 

a) subjektivní: pacientka je trochu nachlazená, nemá žádné bolesti, je často dušná 

b) objektivní: přichází sama, na P paži má permanentní katetr kvůli infuzím 

 

Vyšetření stoje 

• pacientka vyšetřována v ortopedických pantoflích, bez nich není stabilní 

aspekcí zezadu: (Obrázek 1) 

• úzká stojná báze – tvar do V (P vytočena více zevně oproti L), L noha před P, atrofie 

lýtkových a stehenních svalů bilat – L hypertrofická., kolenní klouby ve varózním 

postavení bilat., atrofie gluteálních svalů bilat., konkavita v oblasti tuber ischiadicum 

bilat., skoliotické držení páteře v oblasti Th11–L2, ramenní klouby v abdukčním 

a vnitřně rotačním postavení bilat., atrofie svalů v oblasti celých HK bilat., scapula alata 

bilat. – L lopatka prominentní, P rameno v elevaci  

aspekcí zboku: (Obrázek 2 a 3) 

• L noha před P; kolenní klouby v semiflexi bilat.; konkavita v oblasti trochanter major 

bilat.; křivka Lp mírně oploštělá, křivka Thp oploštělá, křivka Cp mírná hyperlordóza; 

loketní klouby v 70° flekčním postavení bilat.; ramenní klouby v protrakci bilat., hlava 

v mírné protrakci 

aspekcí zepředu: (Obrázek 4) 

• úzká stojná báze – zevně rotační postavení; P stehno hypotrofické; prominence 

P žeberního oblouku; P thorakobrachiální trojúhelník menší; prominence klíčních 

kostí – zejména akromiálních konců, výraznější na P straně; pod L klíčkem je pod kůží 

implantován kardiostimulátor; asymetrická trofika horní porce trapézových svalů – P je 

prominentní 

na dvou vahách:  

• nevyšetřováno 
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Palpace pánve 

• cristy symetrické 

• P SIPS níž oproti L, P SIAS níž oproti L 

 

Dynamické vyšetření páteře 

flexe:  

• Cp křivka – omezený rozvoj, prominence C/Th přechodu  

• Thp křivka – oploštělá, téměř žádný rozvoj 

• Lp křivka – minimální rozvoj 

extenze:  

• nelze vyšetřit, pacientka nezvládne dát ruce na hýždě a neprovede pohyb 

lateroflexe:  

• Cp křivka – nadměrný rozvoj, zlom v C/Th přechodu, bilat. 

• Thp křivka – žádný rozvoj, oploštělá, bilat. 

• Lp křivka – zlom v Th/L přechodu, minimální rozvoj, bilat. 

 

Vyšetření stability 

Na 1 DK 

PDK: stoj nezvládne bez dopomoci 

LDK: stoj nezvládne bez dopomoci 

Trendelenburg: stoj nezvládne 

Rhomberg I: norma 

Rhomberg II: norma 

Rhomberg III: norma 

  



31 

 

Vyšetření chůze 

• vyšetřováno v ortopedických pantoflích 

• nestejná délka kroku, rytmus nepravidelný, chybí souhyby HK – jsou v abdukčním 

postavení v ramenních a flekčním postavení v loketních kloubech, C/Th a Th/L 

přechody nad sebou, strnulá chůze, „šouravá“ chůze 

• ze schodů chůze s přísunem 

modifikace chůze: nevyšetřovány z důvodu nestability při normální chůzi 

 

Antropometrické vyšetření páteře a končetin dle Haladové a distancí na páteři 

Tabulka 5 - Vstupní antropometrické vyšetření horních končetin 

Délky PHK (cm) LHK (cm) 
Paže 32 cm 32 cm 
Předloktí 22 cm 22 cm 
Paže+předloktí nelze změřit, loket je v 70° flexi nelze změřit, loket je v 70° flexi 
Celá HK nelze změřit, loket je v 70° flexi, 

MC klouby v extenčním a IP1 

klouby ve flekčním postavení 

nelze změřit, loket je v 70° flexi, 

MC klouby v extenčním a IP1 

klouby ve flekčním postavení 
Ruka nelze změřit, MC klouby 

v extenčním a IP1 klouby ve 

flekčním postavení 

nelze změřit, MC klouby 

v extenčním a IP1 klouby ve 

flekčním postavení 
Obvody PHK (cm) LHK (cm) 
Paže  22 cm 21 cm 
Paže v kontrakci 22 cm 21,5 cm 
Loket  23 cm 23 cm 
Zápěstí  15 cm 15 cm 

 

Tabulka 6 - Vstupní antropometrické vyšetření dolních končetin 

Délky PDK (cm) LDK (cm) 
Funkční 88 cm 88 cm 
Anatomická 86 cm 87 cm 
Stehno 45 cm 46 cm 
Bérec 41 cm 41 cm 
Noha  24,5 cm 24,5 cm 
Obvody PDK (cm) LDK (cm) 
Stehno v 5 cm 35,5 cm 34,5 cm 
Stehno v 10 cm 36,5 cm 35,5 cm 
Koleno přes patelu 35,5 cm 35,5 cm 
Lýtko přes tuberositas 29 cm 31 cm 
Lýtko přes nejširší část 30 cm 31 cm 
Hlezno  27,5 cm 27,5 cm 
Nárt+pata 33,5 cm 32,5 cm 
Přes metatarsy 22 cm 22,5 cm 
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Tabulka 7 - Vstupní vyšetření distancí na páteři 

Příznaky/zkoušky Výsledek (cm) Norma (cm) 
Čepojev 1 cm 3 cm 
Otto inklinační 3 cm 4 cm 3,5 cm 4,5 cm 

reklinační  1 cm 2,5 cm  
Stibor 7,5 cm 7–10 cm 
Schöber 4,5 cm 4,5 cm 
Thomayer + 54 cm  
lateroflexe nelze změřit 20–25 cm 
Flexe Cp + 4 cm  0 cm 
Forestiereova fleche 0 cm 0 cm 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy a Pavlů 

Tabulka 8 - Vstupní goniometrické vyšetření HK podle Jandy 

 AP P AP L PP P PP L 

Ramenní kloub S 35*– 0 – 115 

F 65 – 25 – 20 

T x – 0 – 110 

R 45 – 0 – 25 

S 35* – 0 – 85  

F 60 – 25 – 15  

T x – 0 – 110  

R 30 – 0 – 20 

S 35* – 0 – 115 

F 65 – 25 – 20 

T x – 0 – 110 

R 45 – 0 – 25 

S 35* – 0 – 85 

F 60 – 25 – 15 

T x – 0 – 110 

R 30 – 0 – 20 
Loketní kloub S 55 – 70 – 130 S 55 – 70 – 130  S 55 – 70 – 130 S 55 – 70 – 130 
Předloktí R 45 – 0 – 65 R 45 – 0 – 65  R 45 – 0 – 65 R 45 – 0 – 65 
Zápěstí S 10 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0 
S 25 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0  
S 10 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0 
S 25 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0 
MP I. S  20 – 20 – 20 

II. S 35 – 35 – 35 

III. S 40 – 40 – 40  

IV. S 70 – 70 – 70 

(I.-IV.) S 0 – 0 – 0 I. S  20 – 20 – 20 

II. S 35 – 35 – 35 

III. S 40 – 40 – 40  

IV. S 70 – 70 – 70 

(I.-IV.) S 0 – 0 – 0 

IP1 I. S 95 – 95 – 95 

II. S 100 – 100 – 

100 

III. S 110 – 110 – 

110  

IV. S 90 – 90 – 90 

I. S 95 – 95 – 95 

II. S 115 – 115 – 

115 

III. S 115 – 115 – 

115 

IV. S 90 – 90 – 90 

I. S 95 – 95 – 95 

II. S 100 – 100 – 

100 

III. S 110 – 110 – 

110  

IV. S 90 – 90 – 90 

I. S  95 – 95 – 95 

II. S 115 – 115 – 

115 

III. S 115 – 115 – 

115 

IV. S 90 – 90 – 90 

IP2 (I.-IV.) S 0 – 0 – 0 (I.-IV.) S 0 – 0 – 0 (I.-IV.) S 0 – 0 – 0 (I.-IV.) S 0 – 0 – 0 

MP palce S 20 – 20 – 20  S 20 – 20 – 20 S 20 – 20 – 20 S 20 – 20 – 20 
IP palce S 0 – 0 – 0  S 0 – 0 – 0  S 0 – 0 – 0  S 0 – 0 – 0  

Vysvětlivky: x = neměřeno, pacientka nezaujme výchozí polohu, * = měřeno orientačně v sedě 

 

Tabulka 9 - Vstupní goniometrické vyšetření páteře podle Jandy 

 AP PP 

Cp S 45 – 0 – 20 

F 20 – 0 – 20 

R 25 – 0 – 25 

S 45 – 0 – 20 

F 20 – 0 – 20 

R 25 – 0 – 25 
Thp, Lp F 30 – 0 – 30 

R 30 – 0 – 30 
F 30 – 0 – 30 

R 30 – 0 – 30 
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Tabulka 10 - Vstupní goniometrické vyšetření DK podle Jandy 

 AP Pravá AP Levá PP Pravá PP Levá 

Kyčelní kloub S x – 10 – 90 

F 30 – 0 – 15 

R 10 – 0 – 25 

S x – 10 – 90 

F 40 – 0 – 25 

R 10 – 0 – 25 

S x – 10 – 90 

F 30 – 0 – 15 

R 10 – 0 – 25 

S x – 10 – 90 

F 40 – 0 – 25 

R 10 – 0 – 25 
Kolenní kloub S 5 – 10 – 130* S 5 – 10 – 130* S 5 – 10 – 130* S 5 – 10 – 130* 
Hlezenní kloub S 15 – 25 – 25 

R 0 – 0 – 0 
S 15 – 20 – 20 

R 0 – 0 – 0 
S 15 – 25 – 25 

R 0 – 0 – 0 
S 15 – 20 – 20 

R 0 – 0 – 0 
Palec S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
MTP  S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
IP1 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 
IP2 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 
IP palce S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 

Vysvětlivky: x = neměřeno z důvodu nezaujetí polohy, * = měřeno orientačně vleže na zádech 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 11 - Vstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sval/svalová skupina Stupeň zkrácení P Stupeň zkrácení L 
m. triceps surae 2 2 
flexory kyčelního kloubu 2* 2* 
flexory kolenního kloubu 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 2 2 
m. piriformis 2 2 
m. quadratus lumborum 2* 2* 
mm. pectorales 2* 2* 
paravertebrální svaly 2 2 
m. trapezius 2 2 
m. levator scapulae 2 2 
m. sternocleidomastoideus 2 2 

Vysvětlivky: * = vyšetřeno orientačně 

 

Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Tabulka 12 - Vstupní vyšetření hypermobility dle Jandy 

Zkoušky Hypermobilita/norma 
Zkouška rotace hlavy norma 
Zkouška šály L: norma, P: norma 
Zkouška zapažených paží pro omezené rozsahy nevyšetřováno 
Zkouška založených paží pro omezené rozsahy nevyšetřováno 
Zkouška extendovaných loktů pro omezené rozsahy nevyšetřováno 
Zkouška sepjatých rukou pro omezené rozsahy nevyšetřováno 
Zkouška sepjatých prstů pro omezené rozsahy nevyšetřováno 
Zkouška předklonu norma 
Zkouška úklonu norma 
Zkouška posazení na paty pro omezené rozsahy nevyšetřováno 
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Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Tabulka 13 - Vstupní vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

Stereotypy Negativní přestavba 
Extenze v kyčelním kloubu pacientka nezvládne pronační polohu 
Abdukce v kyčelním kloubu patologie, quadrátový mechanismus 
Flexe trupu pacientka nezvládne provést pohyb 
Flexe šíje patologie, převaha m. sternocleidomastoideus 
Klik nevyšetřováno 
Abdukce v ramenním kloubu patologie, pohyb začíná elevací ramene – aktivita m. trapezius 

 

Vyšetření svalové síly 

• svalová síla vyšetřena orientačně, celková atrofie svalů, rozsahy pohybu v oblasti aker 

HK, loketního i ramenního kloubu bilat. jsou velmi omezené 

Tabulka 14 - Vstupní orientační vyšetření svalové síly 

Pohyb Sval, skupina svalů PDK LDK 

Abdukce v ramenním 

kloubu 

m. deltoideus 

m. supraspinatus 

5* 5* 

Flexe v lokti m. biceps brachii 

m. brachioradialis 

m. supinator 

5** 5** 

Elevace ramen m. trapezius 5** 5** 

Flexory prstů mm. lumbricales 

m. flexor digitorum 

superficialis 

m. flexor digitorum 

profundus 

3*** 3*** 

Extenzory prstů m. extensor digitorum 

m. extensor indicis 

m. extensor digiti minimi 

3*** 3*** 

Abduktory prstů mm. interossei dorsales 3*** 3*** 

Adduktory prstů mm. interossei palmares 3*** 3*** 

Vysvětlivky: * VP v 15° abdukci v ramenním kloubu, ** VP v 70° flexi v loketním kloubu, *** VP v 70° flexi 

v IP1 kloubech ruky 

 

Vyšetření respiračních funkcí 

• mělké, povrchové dýchání 

• stereotyp dechu: střední hrudní dýchání 

• dechová vlna: patologická – při nádechu jde vlna kaudokraniálně, při výdechu jde však 

kraniokaudálně 
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Testy HSS dle Koláře  

• flexe trupu: pacientka nezvládne provést daný pohyb 

• brániční test: pacientka zvládne ve výdechovém postavení oploštit bránici a „vytlačit“ 

žebra laterolaterálním směrem 

 

Test dle Véleho 

• nevyšetřováno z důvodu nestability při stoji bez ortopedických pantoflí 

 

Vyšetření úchopu dle Nováka 

• dominantní ruka: pravá 

• hodnocení: 0 – neprovede, 1 – provede, 2 – provede dobře 

Tabulka 15 - Vstupní vyšetření úchopu dle Nováka 

 Úchop PHK LHK 

Jemný úchop 
Štipec  1 1 
Špetka 0 0 
Laterální úchop 0 0 

Silový úchop 
Kulový 1 1 
Hákový 1 1 
Válcový 1 1 

 

Neurologické vyšetření 

• orientován časem, místem, osobou 

• paměť v pořádku 

• řeč srozumitelná, smysluplná 

Tabulka 16 - Vstupní vyšetření reflexů 

Reflexy HK Výbavnost PHK Výbavnost LHK  
Flexorový normoreflexie normoreflexie 
Styloradiální normoreflexie normoreflexie 
Bicipitový normoreflexie normoreflexie 
Tricipitový normoreflexie normoreflexie 
Reflexy DK Výbavnost PDK Výbavnost LDK 
Patellární hyperreflexie hyperreflexie 
Achillovy šlachy normoreflexie normoreflexie 
Medioplantární reflex normoreflexie normoreflexie 
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Tabulka 17 - Vstupní vyšetření pyramidových jevů HK 

Zánikové jevy PHK LHK 

Mingazzini bpn nezaujme VP 

Barré nezaujme VP nezaujme VP 

Hanzal nezaujme VP nezaujme VP 

Dufour nezaujme VP nezaujme VP 

Iritační jevy   

Juster bpn bpn 

Hofman bpn bpn 

Trömner bpn bpn 

 

Tabulka 18 - Vstupní vyšetření pyramidových jevů DK 

Zánikové jevy PDK LDK 

Mingazzini bpn bpn 

Barré 1 bpn bpn 

Barré 2 bpn bpn 

Barré 3 bpn bpn 

Iritační jevy   

Babinski bpn bpn 

Vítek bpn bpn 

Oppenhëimer bpn bpn 

Chaddock bpn bpn 

 

Tabulka 19 - Vstupní vyšetření hlavových nervů 

Název hlavového nervu Vyšetření Výsledek 

I. n. olfactorius  bpn 

II. n. opticus  bpn 

III. n. oculomotorius  bpn 

IV. n. trochlearis  bpn 

V. n. trigeminus  bpn 

VI. n. abducens  bpn 

VII. n. facialis Vyšetření mimických svalů viz Tabulka 21 

VII. n. vestibulocochlearis Hautantova zkouška bpn 

IX. n. glossopharyngeus  bpn 

X. n. vagus 

XI. n. accesorius 

XII. n. hypoglossus  bpn 

 

Tabulka 20 - Vstupní vyšetření čití 

 Horní končetiny Dolní končetiny 

 P L P L 

 Povrchové čití 

Taktilní bpn bpn bpn bpn 

Termické bpn bpn bpn bpn 

Algické bpn bpn bpn bpn 

 Hluboké čití 

Polohocit bpn bpn bpn bpn 

Pohybocit bpn bpn bpn bpn 
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Tabulka 21 - Vstupní vyšetření mimických svalů 

sval P strana L strana 
m. frontalis 3 3 

m. corrugator supercilii 3 3 

m. orbicularis oculi 5 5 

m. procerus x x 

m. nasalis 3 3 

m. levator aleque nasii x x 

m. orbicularis oris 3 3 

m. zygomaticus major 3 3 

m. risorius 5 5 

m. levator anguli oris 1 1 

m. depressor labii inf. 1 1 

m. depressor anguli oris 1 1 

m. mentalis 2 2 

m. buccinator 2 2 

Vysvětlivky: x = nevyšetřováno 

Vyšetření hrudníku 

exkurze hrudníku: 3 

 

Vyšetření reflexních změn podle Lewita 

• vyšetřování bylo prováděno palpačně (plošnou nebo klešťovou palpací) 

• přítomnost šlachových vrzotů při pronaci /supinaci bilat. 

Kůže 

• pacientka nesvede pronační polohu, proto byla kůže zad vyšetřena orientačně vsedě 

• typická pigmentace na obličeji, HK, DK i trupu – poruchy prokrvení (teleangiektázie) 

Obličej: (Obrázek 8) 

• lesklá tuhá kůže, neprotažitelná 

• výrazně viditelné pnutí zejména v oblasti úst a temporomandibulárního kloubu 

• výrazná mikrostomie, při špulení rtů výrazné radiální rýhování v oblasti úst 

Horní končetiny: (Obrázek 5 a 7) 

• lesklá, tuhá kůže v oblasti celých HK a místy suchá v oblasti aker HK bilat. 

• viditelné ulcerace 

- na kloubech (IP1, IP2) levé ruky 

- na MP kloubech (I. a IV.) a na bříšku palce pravé ruky 

- na loktech v oblasti olekranonu bilat.  
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Trup: 

• výrazné pnutí a omezená posunlivost kůže v oblasti hrudníku 

• v oblasti břicha je kůže posunlivá 

• v oblasti zad výrazně napnutá a má omezenou posnulivost 

Dolní končetiny: 

• lesklá, místy suchá kůže v oblasti aker a hlezenního kloubu bilat. 

• v akrální části napnutá a posunlivá s výrazným odporem do všech směrů – prsty, planta, 

dorsální strana nohy bilat. 

• na distální části lýtka a holeně posunlivá s výrazným odporem do všech směrů bilat. 

• na stehně posunlivá s výrazným odporem do všech směrů bilat. – v oblasti m. tensor 

fascie latae téměř neposunlivá 

• viditelné ulcerace v oblasti zevních a vnitřních malleolů bilat. 

Podkoží 

• pacientka nesvede pronační polohu, proto bylo podkoží zad vyšetřeno orientačně vsedě 

Trup: 

• v oblasti horních žeber výrazně omezená posunlivost vůči kůži do všech směrů 

• v oblasti dolních žeber a břicha posunlivost s mírným odporem do všech směrů 

• v oblasti zad podkoží s výrazným odporem do všech směrů 

Horní končetiny:  

• v oblasti celých HK je posunlivost podkoží vůči kůži tuhá do všech směrů 

- neposunlivé v oblasti aker a předloktí bilat. 

- s výrazným odporem v oblastí paží a ramenních kloubů bilat. 

Dolní končetiny: 

• v oblasti celých DK je posunlivost podkoží vůči kůži tuhá do všech směrů 

- neposunlivé na laterální straně stehen v oblasti m. tensor fascie latae bilat., 

na přední straně stehen v oblasti m. rectus femoris bilat. 

- s výrazným odporem na mediální straně stehen v oblasti mm. adductores bilat., 

v oblasti lýtek a aker DK 
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Fascie 

• pacientka nesvede pronační polohu, fascie zad byly vyšetřeny orientačně vsedě 

Horní končetiny: 

• fascie na HK mají omezenou posunlivost – jsou téměř neposunlivé do všech směrů 

Dolní končetiny: 

• fascie na DK mají omezenou posunlivost do všech směrů – jsou téměř neposunlivé 

Trup: 

• u hrudní fascie zjištěna patologická bariéra, při vyšetřování je téměř neposunlivá 

do všech směrů 

• u břišní fascie zjištěna patologická bariéra, při vyšetření klade mírný odpor do všech 

směrů 

• fascie zad jsou neposunlivé do všech směrů 

Svaly 

Horní končetiny:  

• hypertonus mm. deltoideus bilat., flexorů a extenzorů ruky bilat., m. biceps brachii bilat. 

Dolní končetiny:  

• hypertonus mm. adductores bilat. – na PDK více než na LDK, m. tensor fascie latae 

bilat. – více na LDK než na PDK, m. rectus femoris bilat., m. triceps surae bilat. 

Trup:  

• hypertonus v oblasti horní hrudní apertury a šíje – mm. scaleni bilat., 

m. sternocleidomastoideus bilat., m. trapezius bilat., m. levator scapulae bilat. 

Periostové body  

• nezjištěný žádné palpačně citlivé periostové body 

Jizvy  

• jizva v oblasti Lp – volná 
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Vyšetření joint-play 

• blokáda patelly bilat. – pohyb omezen zejména v kraniokaudálním směru 

• blokáda hlavičky fibuly (ventrálně i dorsálně) bilat. 

• blokáda sternoclaviculárního skloubení bilat. 

• blokáda radiokarpálního skloubení (směrem dorsálně, palmárně, ulnárně i radiálně) 

bilat. 

• blokády v oblasti aker DK bilat. – hlezenní klouby, MT, IP1 a IP2 skloubení 

• blokády v oblasti aker HK bilat. – zápěstní kloub, MC, IP1 a IP2 skloubení 

 

Vyšetření finger to palm (FTP) a delta finger to palm (ΔFTP) 

Tabulka 22 - Vstupní vyšetření finger to palm a delta finger to palm 

Distance PHK LHK 
FTP extenze (cm) 4 cm 3 cm 

FTP flexe (cm) 3,8 cm 2,7 cm 
ΔFTP cm 

(= FTP extenze – FTP flexe) 
0,2 cm 0,3 cm 

 

Standardizace: 

• vyšetření aktivní hybnosti 3.prstu ruky 

• FTP extenze = nejkratší vzdálenost „vzdušnou čarou,“ od konce nehtu po čáru, která je 

2 cm proximálně od čáry u baze 3.prstu  

• FTP flexe = flexe 3.prstu ve všech kloubech (tj. v MCP, PIP, DIP) se snahou dotknout 

se dlaně co nejblíže bazi 3.prstu (tj. 0 cm); v případě, že se nedotkne dlaně, měří 

se nejkratší vzdálenost „vzdušnou čarou“ od konce nehtu po čáru, která je 2 cm 

proximálně od čáry baze 3.prstu 

 

Vyšetření ústní apertury 

• vzdálenost při maximálním aktivním otevření úst 

Tabulka 23 - Vstupní vyšetření ústní apertury 

Rty střed (cm) Řezáky střed (cm) 
4 cm 1,5 cm 
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Dotazník MHISS hodnotící funkci tváře a úst 

(Obrázek 10, příloha D) 

Dotazník CHFS hodnotící funkci ruky 

(Obrázek 12, příloha D) 

Dodatek dotazníku SHAQ hodnotící obtíže u systémové sklerodermie 

(Obrázek 14, příloha D) 

 

Závěr vstupního vyšetření:  

Pacientka s diagnózou systémová sklerodermie je v Revmatologickém ústavu hospitalizována 

po 10 letech pro denní podávání infúzí Prostavasinu na zlepšení prokrvení v periferních částech 

těla. V roce 2010 začaly pacientce bělat prsty a začala pociťovat celkovou slabost HK i DK, 

proto byla odeslána na přezkoumání do Revmatologického ústavu v Praze, kde ji systémová 

sklerodermie byla diagnostikována. Na pravidelné kontroly jezdí do Revmatologického ústavu 

1× za 3 měsíce bez hospitalizace a z důvodu srdečních komplikací je sledována v IKEMu. 

Má implantovaný kardiostimulátor. V místě bydliště k ní domů 3× týdně dochází fyzioterapeut. 

Dnes je pacientka orientovaná časem, místem i osobou. Kognitivní funkce jsou zachovány. 

Stoj, s 10° semiflexí kolenních kloubů, je stabilní pouze v ortopedických pantoflích, naboso 

pacientka začne po chvíli stání přepadávat. Stoj na 1 DK sama nezvládne ani v pantoflích, 

pouze s oporou. Pacientka chodí sama, bez pomůcek, při chůzi ze schodů chodí pacientka 

s přísunem jedné dolní končetiny k druhé, celkově je chůze strnulá, bez souhybu HK, které jsou 

ve flekčním postavení v loketních kloubech. Transfery na lůžku zvládá bez větších obtíží, 

ovšem patologickým stereotypem – z lehu do sedu a ze sedu do stoje se vertikalizuje švihem, 

ze stoje do sedu „pádem“ vzad. 

Pohybové stereotypy dle Jandy, které bylo možné vyšetřit (abdukce kyčelního kloubu, flexe 

šíje, abdukce ramenního kloubu), jsou patologické. 

Z dynamického vyšetření páteře a antropometrického měření páteře je patrné, že rozvoj Cp je 

značně omezený do flexe, Thp je oploštělá a téměř bez rozvoje do flexe a lateroflexe, u Lp je 

pohyblivost do flexe zachována na hraně fyziologické normy. Pohyblivost a rozvoj celé páteře 

do flexe, orientačně ozřejmena Thomayerovou zkouškou, je podle naměřené vzdálenosti 53 cm 

velmi omezená. Z goniometrického vyšetření páteře je omezení pohybů také patrné. U Cp jsme 



42 

 

naměřili rozsah pohybu ve flexi i lateroflexi bilat. pouhých 20°; u Thp a Lp jsme naměřili 

v lateroflexi a rotaci bilat. rozsah 30°. 

Rozsahy pohybu na končetinách jsou celkově omezené s konečným tvrdým pocitem v krajních 

polohách na obou stranách – ramena jsou v 15° abdukčním držení, lokty jsou v 70° flekčním 

postavení a prsty v 70° flekčním postavení v IP1 kloubech, kolenní klouby jsou v 10° semiflexi, 

hlezenní klouby jsou v nulovém postavení s velmi omezeným rozsahem pohybu 15° do dorsální 

i plantární flexe bilat.  

Kůže je plošně tuhá, lesklá a téměř neposunlivá do všech směrů, na HK se vyskytuje zejména 

na akrech HK a předloktí, na DK na akrech, v oblasti kolenních kloubů a laterální ploše stehen 

bilat. V těchto oblastech je rovněž kůže vůči podkoží téměř neposunlivá do všech směrů a takto 

je omezená i posunlivost fascií. V oblasti obličeje je kůže výrazně napnutá, lesklá a tuhá 

a objevují se viditelné typické projevy systémové sklerodermie – teleangiektázie, mikrostomie, 

špičatý nos a výrazné radiální rýhování kolem úst při našpulení rtů. 

Pacientka má dle vyšetření podle Jandy všechny svalové skupiny zkrácené na st.2, z nichž 

některé byly testovány orientačně pro nemožnost zaujetí VP (m. quadratus lumborum, 

mm. pectorales a flexory kyčelního kloubu), hypermobilita nebyla dle testování potvrzena. 

Svalová síla byla měřena orientačně, celkově jsou svaly atrofované a rozsahy pohybu 

v kloubech jsou omezené, i přes to je v okolí velkých kloubů HK svalová síla zachována 

na stupni 5, v oblasti menších kloubů na stupni 3. 

Celý pohybový aparát (zkrácení svalů, celkově omezené rozsahy pohybů, patologické 

pohybové stereotypy, atrofie svalů) je postižen z důvodu strukturálních změn kůže, která je 

velmi tuhá, stažená, téměř neprotažitelná a znemožňuje tak fyziologický pohyb v jednotlivých 

kloubech. 
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Cíle terapeutických jednotek:  

• ošetření měkkých tkání (zejména kůže a podkoží) v oblasti, stehen, lýtek, předloktí, 

ramen, šíje, hrudníku a aker HK a DK bilat. 

• ošetření měkkých tkání orofaciální oblasti 

• zvětšení rozsahu pohybu v ramenním, loketním, radiokarpálním kloubu 

a v drobných kloubech ruky bilat. 

• zvětšení rozsahu pohybu v kyčelním, kolenním, hlezenním kloubu a v drobných 

kloubech nohy bilat. 

• protažení zkrácených svalů v oblasti šíje, ramenního kloubu, loketního kloubu, 

radiokarpálního kloubu, kyčelního kloubu, kolenního kloubu a hlezenního kloubu bilat. 

• uvolnění hypertonických svalů v oblasti šíje, ramenního kloubu, loketního kloubu, 

radiokarpálního kloubu, kyčelního kloubu, kolenního kloubu a hlezenního kloubu bilat.  

• odstranění blokád sternoclaviculárního skloubení, hlavičky fibuly, patelly, drobných 

kloubů ruky a nohy bilat. 

• nácvik správného dechového stereotypu 

 

Návrh terapie:  

• techniky měkkých tkání na oblast obličeje, šíje, hrudníku, ramen, předloktí, stehen, 

lýtek a aker HK a DK bilat. 

• technika PIR s protažením na svaly v oblasti šíje, ramenních kloubů, loketních kloubů, 

kyčelních kloubů a kolenních kloubů 

• technika PIR dle Lewita na hypertonické svaly v oblasti předloktí a aker HK 

• relaxační technika (kontrakce-relaxace) PNF dle Kabata na svaly m. deltoideus, 

m. pectoralis major, m. biceps brachii, flexory ruky bilat. v 1. extenční diagonále 

• mobilizační techniky dle Lewita v oblasti loketního kloubu a aker HK a DK bilat. 

• dechová gymnastika 
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Dlouhodobý plán:  

• posílení HSSp 

• nácvik jemné motoriky 

• úprava dechového stereotypu 

• posílení oslabených svalů 

• zvýšení rozsahů pohybu ve všech kloubech HK a DK bilat. 

• ošetření kůže a podkoží na předloktích, lýtkách a akrálních částech HK a DK bilat. 

• ošetření kůže a podkoží v oblasti obličeje, hrudníku, předloktí, ramenních kloubů, lýtek 

a stehen bilat. 

 

Krátkodobý plán:  

• ošetření kůže a podkoží v akrálních částech HK a DK bilat. 

• ošetření kůže a podkoží v oblasti předloktí, ramenního kloubu, lýtek a stehen bilat. 

• ošetření kůže a podkoží v oblasti obličeje a hrudníku 

• uvolnění hypertonických svalů v oblasti ramenních kloubů, loketních kloubů, 

radiokarpálních kloubů bilat. 

• uvolnění hypertonických svalů v oblasti kyčelních kloubů, kolenních kloubů, 

hlezenních kloubů bilat. 

• odstranění blokád drobných kloubů na HK a DK bilat. 

• odstranění blokád radiokarpálního skloubení, hlavičky radia bilat. 

• zvýšení rozsahů pohybu v kloubech celé HK bilat. – zejména v ramenním, loketním, 

radiokarpálním kloubu a drobných kloubech ruky bilat. 

• zvýšení rozsahů pohybu v kloubech celé DK bilat. – zejména v kyčelním, kolenním, 

hlezenním kloubu a drobných kloubech nohy bilat. 
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3.4 1. terapeutická jednotka 

Datum: 24.1.2020 

Status praesens:  

a) objektivní – pacientka přichází sama bez pomůcek; je orientovaná časem, místem, 

prostorem, spolupracuje  

b) subjektivní – pacientka nemá žádné bolesti, je celkově ztuhlá a má omezené rozsahy pohybu 

na horních i dolních končetinách, problémy má při sebeobsluze a při chůzi ze schodů – chodí 

přísunem 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• uvolnění kůže a podkoží na předloktí a akrech HK bilat. 

• uvolnění kůže a podkoží hrudníku bilat. 

• protažení zkrácených svalů v oblasti ramenního a loketního kloubu bilat. – m. pectoralis 

major, m. biceps brachii 

• optimalizace svalového napětí v oblasti m. deltoideus, m. pectoralis major, m. biceps 

brachii, m. pronator teres, m. pronator quadratus bilat. 

• reedukace dechového stereotypu 

Návrh terapie:  

• TMT v oblasti předloktí a aker HK bilat. 

• TMT v oblasti hrudníku bilat. 

• PIR s protažením na m. pectoralis major, m. biceps brachii bilat. 

• pasivní protažení HK bilat. ve směru 1. extenční diagonály PNF 

• technika PNF dle Kabata – relaxační technika (kontrakce-relaxace) na svaly 

m. deltoideus, m. biceps brachii, m. pronator teres, m. pronator quadratus v 1. extenční 

diagonále 

• dechová gymnastika 

• nácvik správné dechové vlny 
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Provedení:  

Terapeutická jednotka byla zahájena v sedě měkkými technikami, konkrétně míčkováním 

v oblasti rukou a předloktí. Po ošetření měkkých tkání jednotka pokračovala dechovou 

gymnastikou nejprve zaměřenou na lokalizované dýchání s facilitací dotykem pro zlepšení 

průběhu dechové vlny, následně dýcháním proti odporu. Práce s dechem končila nácvikem 

správné dechové vlny. Byly provedeny měkké techniky v oblasti hrudníku, aker a předloktí 

HK. Následně byly protaženy zkrácené svaly (m. pectoralis major a m. biceps brachii) 

technikou PIR s protažením. Relaxační technikou PNF (kontrakce-relaxace) byly uvolněny 

svaly HK m. deltoideus, m. biceps brachii, m. pronator teres, m. pronator quadratus 

v 1. extenční diagonále a na závěr byly ve směru pohybových komponent 1. extenční diagonály 

pasivně protaženy. 

Výsledek:  

Terapii pacientka zvládla bez obtíží. Po vertikalizaci byla v oblasti lopatek vidět reflexní 

hyperémie (Obrázek 9). Pacientka se cítila uvolněněji. Pacientka odchází ve stabilizovaném 

stavu. 

Autoterapie:  

Pacientka byla zainstruována k nácviku správné dechové vlny. Cvičit 3–5× denně. 

 

3.5 2. terapeutická jednotka 

Datum: 27.1.2020 

Status praesens:  

a) objektivní – pacientka přichází sama, je orientovaná, má obtíže při mluvení a velmi kašle 

b) subjektivní – pacientka je nemocná, o víkendu dostala spálovou angínu a měla zvýšenou 

teplotu, cítila se slabá, dnes se cítí lépe – nemá zvýšenou teplotu, cvičení má povoleno  

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• uvolnění kůže a podkoží na předloktí a akrech HK, stehnech, lýtku a akrech DK bilat. 

• zvýšení rozsahu pohybu v oblasti ramenního, loketního, radiokarpálního kloubu 

a drobných kloubů ruky bilat. 

• zvýšení rozsahu pohybu kolenního a hlezenního kloubu a drobných kloubů nohy bilat.  
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• protažení zkrácených svalů v oblasti ramenního a loketního kloubu bilat. – m. pectoralis 

major, m. biceps brachii  

• optimalizace svalového napětí svalů HK bilat. – m. deltoideus, m. pectoralis major, 

m. biceps brachii, m. pronator teres, m. pronator quadratus, flexorů a extenzorů ruky 

• uvolnění čéšky bilat. 

Návrh terapie:  

• TMT v oblasti předloktí a aker HK bilat. 

• TMT v oblasti stehen, lýtek a aker DK bilat. 

• technika PIR s protažením na svaly m. pectoralis major, m. biceps brachii bilat. 

• pasivní protažení m. pectoralis major, m. biceps brachii, flexory a extenzory ruky bilat. 

• relaxační technika PNF dle Kabata (kontrakce-relaxace) na svaly m. deltoideus, 

m. pectoralis major, m. biceps brachii, flexory ruky bilat. 

• technika PIR dle Lewita na flexory a extenzory ruky bilat. 

• mobilizace radiokarpálního kloubu a drobných kloubů ruky bilat. dle Lewita 

• mobilizace drobných kloubů nohy, přednoží a patelly bilat. dle Lewita 

Provedení:  

Dnešní terapie začala vleže na zádech aplikací TMT v oblasti HK – dorsální strana ruky, zápěstí 

a předloktí. Byla zmobilizována oblast radiokarpálního kloubu (proximálně, distálně, radiálně 

a ulnárně) a drobné klouby ruky (palmární a dorsální vějíř). Následovalo pasivní protažení celé 

horní končetiny v diagonálním vzorci (ve směru pohybových komponent 1. extenční diagonály) 

s následnou aplikací techniky PIR s protažením na svaly m. pectoralis major, m. biceps brachii. 

Byla provedena technika PIR na ovlivnění hypertonu postupně na skupinu flexorů a extenzorů 

ruky. Terapie pokračovala na dolních končetinách, kde byl proveden obdobný postup. Byly 

provedeny TMT v oblasti akra, lýtka a stehen s následnou mobilizací drobných kloubů nohy, 

přednoží a hlezenního kloubu. Terapie byla zakončena mobilizací pately.  

Výsledek:  

Po terapii se objevují reflexní změny – hyperémie v oblasti lopatek bilat. (obdobně jako 

po první terapii), radiokarpálního kloubu bilat. a na akrech HK bilat. Kůže v oblasti aker 

horních i dolních končetin byla volnější a vůči podkoží posunlivější. Rozsahy v ramenním 

kloubu se zvětšily o 5° do flexe a v loketním kloubu se zmírnilo flekční držení o 5°.  
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Pro pacientku je velmi příjemná a uvolňující metoda míčkování v oblasti HK. Pacientka 

odchází ve stabilizovaném stavu, bez akutní bolesti, instruována k autoterapii 

Autoterapie:  

Pacientka byla instruována k nácviku jemné motoriky – spojování prstů ruky s palcem ruky. 

Cvičit 3–5× denně. 

 

3.6 3. terapeutická jednotka 

Datum: 28.1.2020 

Status praesens:  

a) objektivní – pacientka vypadá dobře, má zvýšené CRP, cvičení má povoleno pouze na lůžku  

b) subjektivní –pacientce cvičení velmi pomáhá – cítí se po něm uvolněně a protaženě 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• uvolnění kůže a podkoží na předloktí a akrech HK bilat. 

• uvolnění kůže a podkoží na stehnech, lýtkách a akrech DK bilat. 

• zvýšení rozsahu pohybu v oblasti ramenního, loketního a radiokarpálního kloubu bilat. 

• zvýšení rozsahu pohybu v oblasti kyčelního a kolenního kloubu bilat. 

• protažení zkrácených svalů v oblasti ramenního a loketního kloubu bilat. – m. pectoralis 

major, m. biceps brachii  

• protažení zkrácených svalů v oblasti DK bilat. – m. iliopsoas, m. rectus femoris, 

mm. adductores 

• uvolnění čéšky bilat. 

Návrh terapie:  

• TMT v oblasti předloktí a aker HK bilat. 

• TMT v oblasti stehen, lýtek a aker DK bilat. 

• technika PIR s protažením na svaly HK bilat. – m. pectoralis major, m. biceps brachii 

• technika PIR s protažením na svaly DK bilat. – m. iliopsoas, m. rectus femoris, 

mm. adductores 

• pasivní protažení m. pectoralis major, m. biceps brachii, flexory a extenzory ruky bilat. 
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• relaxační technika (kontrakce-relaxace) PNF dle Kabata na svaly m. deltoideus, 

m. pectoralis major, m. biceps brachii, flexory ruky bilat. v 1. extenční diagonále 

• technika PIR dle Lewita na flexory prstů HK bilat. 

• mobilizace radiokarpálního kloubu bilat. dle Lewita 

• mobilizace drobných kloubů ruky bilat. dle Lewita – palmární a dorsální vějíř 

• mobilizace patelly bilat. dle Lewita 

Provedení:  

Na začátku terapie byly provedeny TMT na horní končetině viz 2. terapeutická jednotka. 

Následovala mobilizace radiokarpálního kloubu a drobných kloubů ruky a technika 

PIR na flexory prstů ruky. Po ošetření kůže, měkkých tkání a obnově joint-play byla terapie 

zaměřena na svaly (m. pectoralis major, m. biceps brachii, flexory zápěstí a prstů HK), na které 

byly aplikovány techniky PIR s protažením a pasivní protažení. Z HK byla pozornost přesunuta 

na DK, kde byly provedeny TMT na ošetření kůže a podkoží viz 2. terapeutická jednotka 

a mobilizace patelly bilat. Terapie byla zakončena technikami PIR s protažením, nejprve 

na m. iliopsoas, dále mm. adductores a na závěr na m. rectus femoris. 

Výsledek:  

Dnešní terapie probíhala na lůžku a trvala pouze 30 minut, protože pacientka je nachlazená, 

lékařka nasadila pacientce ATB a zakázala náročnější cvičení v tělocvičně. Pacientka tolerovala 

terapii bez obtíží. Již na začátku terapie byla kůže na akrech volnější a posunlivější, v porovnání 

s minulou terapeutickou jednotkou. Rozsahy v loketním kloubu se zvětšily – oproti 

kineziologickému rozboru se flekční držení v loketních kloubech podařilo zvětšit o 20° na obou 

horních končetinách. V oblasti ramenních kloubů má pacientka pocit lepší hybnosti a protažení 

prsních svalů. Větší pohyblivost zaznamenala i v oblasti nosných kloubů dolních končetin. 

Celkově cítí snížené pnutí kůže v oblasti aker dolních i horních končetin.  

Autoterapie: 0 
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3.7 4. terapeutická jednotka 

Datum: 29.1.2020  

Status praesens:  

a) objektivní – pacientka sedí na lůžku; je orientovaná časem, místem, prostorem, 

spolupracuje, občas má záchvaty kašle, doktorka povolila cvičení pouze na lůžku  

b) subjektivní – pacientka se cítí nachlazeně; je jí zima; udává pocit suchého dráždění v krku 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• nácvik fyziologického dechového stereotypu 

• uvolnění kůže, podkoží a svalů v oblasti obličeje 

• uvolnění kůže a podkoží v oblasti hrudníku bilat. 

• uvolnění kůže a podkoží na předloktí a akrech HK bilat. 

• uvolnění kůže a podkoží na stehnu a akrech DK bilat. 

• optimalizace svalového napětí flexorů a extenzorů ruky bilat. 

• zvětšení rozsahu pohybu radiokarpálního skloubení bilat. 

• zvětšení rozsahu pohybu v MP, IP1, IP2 kloubech prstů a MP a IP1 kloubu palce bilat.; 

radiokarpálním kloubu bilat. 

Návrh terapie:  

• dechová gymnastika 

• TMT v oblasti obličeje 

• TMT v oblasti hrudníku, na předloktí a akrech HK bilat. 

• TMT v oblasti stehen a aker DK bilat. 

• PIR dle Lewita na flexory a extenzory ruky bilat. 

• PIR dle Lewita na žvýkací svaly 

• mobilizace radiokarpálního skloubení (radiálně, ulnárně, dorsálně, palmárně) bilat. 

dle Lewita 

• mobilizace drobných kloubů ruky bilat.dle Lewita – MP, IP1, IP2 klouby ruky (dorsální, 

palmární a laterolaterální posun) a MP, IP1 klouby palce ruky 
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Provedení:  

Terapeutická jednotka byla zahájena ošetřením kůže, podkoží a svalů v oblasti obličeje, 

měkkými technikami. Po ošetření měkkých tkání v oblasti hrudníku terapie pokračovala 

reedukací dechového stereotypu. Nejprve byla zaměřena na lokalizované dýchání 

a pokračovala nácvikem dechové vlny. Pro kvalitnější provedení byl aplikován princip taktilní 

facilitace v místech oslabení dechové vlny. Byla ošetřena kůže a podkoží technikami měkkých 

tkání v oblasti aker HK a předloktí. Technikou PIR bylo optimalizováno svalové napětí flexorů 

a extenzorů HK a v oblasti radiokarpálních kloubů a drobných kloubů ruky byla obnovena 

joint-play. Terapie byla zakončena měkkými technikami v oblasti stehen a akrálních částí DK. 

Výsledek:  

Dnešní terapie probíhala opět na lůžku, ale trvala 60 minut a byla zaměřena na ošetření 

měkkých tkání, náročnější cvičení v tělocvičně doktorka nepovolila. Pacientka terapii 

tolerovala. Po terapii se jí lépe dýchalo. Zlepšila se protažitelnost kůže v oblasti horních 

končetin. Cítila uvolnění v oblasti obličeje a větší vůli kůže v oblasti ramen, loktů 

a radiokarpálních kloubů.  

Autoterapie:  

Pacientka byla instruována k autoterapii – nácvik správného dechového stereotypu, včetně 

aktivace bránice v její dechové (i posturální) funkci. Následně trénink aktivního výdechu. Vše 

3–5× denně po 10 opakování. Pacientka byla instruována k nácviku jemné motoriky – funkční 

pohyby do špetkových a pinzetových úchopů. Cvičit 3–5× denně po 10 opakování. 

 

3.8 5. terapeutická jednotka 

Datum: 30.1.2020 

Status praesens:  

a) objektivní – pacientka sedí na posteli, na P paži má permanentní katetr, vypadá lépe něž 

předchozí den, má občasné záchvaty kašle, doktorka povolila cvičení pouze na lůžku 

b) subjektivní – pacientku trápí občasný kašel, jinak už se cítí zdravá; chtěla by cvičit 

v tělocvičně, ale nemůže 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• korekce dechového stereotypu 

• uvolnění kůže a podkoží aker a předloktí HK a hrudníku bilat. 

• optimalizace svalového napětí na předloktí – flexorů a extenzorů ruky bilat. 

• protažení zkrácených flexorů a extenzorů ruky bilat. 

• zvětšení rozsahu pohybu v MP, IP1, IP2 kloubech prstů a MP a IP1 kloubu palce bilat.; 

radiokarpálním kloubu bilat. 

Návrh terapie:  

• dechová gymnastika – lokalizované dýchání, nácvik aktivního výdechu 

• TMT v oblasti aker a předloktí HK a oblasti hrudníku bilat. 

• technika PIR dle Lewita na flexory a extenzory ruky bilat. 

• pasivní protažení flexorů a extenzorů ruky bilat. 

• mobilizace radiokarpálního skloubení bilat. dle Lewita do všech směrů 

• mobilizace drobných kloubů ruky bilat. dle Lewita – MP, IP1, IP2 klouby ruky 

(dorsální, palmární a laterolaterální posun) a MP, IP1 klouby palce ruky 

Provedení:  

Terapie byla zahájena dechovou gymnastikou. Pacientka byla instruována k dýchání do břicha, 

poté byla terapie zaměřena na lokalizované dýchání a nácvik aktivního výdechu – vleže 

na zádech, nádech → mírný předklon hlavy nad podložku a výdech. Po dechové gymnastice 

byla ošetřena kůže a podkoží měkkými technikami v akrálních částech, na předloktích ruky 

a hrudníku. Technikou PIR bylo ovlivňováno svalové napětí flexorů a extenzorů ruky. 

Následovala mobilizace radiokarpálního skloubení a drobných kloubů ruky do omezených 

směrů a závěrem byly pasivně protaženy flexory a extenzory ruky.  

Výsledek:  

Po ošetření měla pacientka pocit větší vůle kůže v oblasti hrudníku a horních končetin. Udává 

zlepšení mobility horních končetin – zvládne se učesat i na zadní straně hlavy. Dnešní terapie, 

stejně jako včerejší, probíhala na lůžku, trvala 60 minut z důvodu indikace lékařky. Byla 

změřena na propracování měkkých tkání a zlepšení dechového stereotypu. Pacientka zvládla 

terapii bez obtíží, po skončení byla ve stabilizovaném stavu. 

Autoterapie: 

Pacientka instruována k pokračování v dosavadní autoterapii.  
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3.9 6. terapeutická jednotka 

Datum: 31.1.2020 

Status praesens:  

a) objektivní – pacientka přichází sama, bez pomůcek, je orientovaná časem, místem, 

prostorem, spolupracuje  

b) subjektivní – pacientka se těší na cvičení, protože může cvičit v tělocvičně 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• ošetření kůže a podkoží hrudníku, předloktí a aker HK bilat. 

• ošetření kůže a podkoží lýtek, stehen a aker DK bilat. 

• optimalizace svalového napětí na předloktí – flexorů a extenzorů ruky, m. supinator 

a m. pronator teres, m. pronator quadratus bilat. 

• protažení zkrácených svalů v oblasti ramenního a loketního kloubu bilat. – m. pectoralis 

major, m. biceps brachii  

• protažení zkrácených svalů v oblasti DK bilat. – m. iliopsoas, m. rectus femoris, 

m. tensor fascie latae 

• zvětšení rozsahu pohybu v MP, IP1, IP2 kloubech prstů a MP a IP1 kloubu palce bilat.; 

radiokarpálním kloubu bilat. 

• zvětšení rozsahu pohybu v oblasti kyčelního a kolenního kloubu bilat. 

• uvolnění patelly bilat. 

• korekce dechového stereotypu 

Návrh terapie:  

• dechová gymnastika 

• TMT na hrudník, akra a předloktí HK bilat. 

• TMT na akra, lýtka, stehna DK bilat. 

• pasivní protažení m. pectoralis major, m. biceps brachii, m. supinator, m. pronator teres, 

m. pronator quadratus, flexory a extenzory ruky bilat. 

• relaxační technika (kontrakce-relaxace) PNF dle Kabata na svaly m. deltoideus, m. 

pectoralis major, m. biceps brachii, m. supinator, flexory ruky bilat. 

• technika PIR s protažením na flexory kyčelního kloubu bilat. 

• technik PIR s protažením na m. pectoralis major a m. biceps brachii bilat. 
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• technika PIR dle Lewita na flexory a extenzory ruky bilat. 

• mobilizace radiokarpálního kloubu a drobných kloubů ruky bilat. dle Lewita 

• mobilizace patelly bilat. dle Lewita 

Provedení:  

Terapie byla zahájena dechovou gymnastikou – dýcháním do břicha bez odporu a proti odporu 

a lokalizovaným dýcháním. Pozornost byla přesunuta k měkkým tkáním (kůži a podkoží) 

a ošetřena měkkými technikami a míčkovou facilitací na hrudníku, předloktích a akrech HK. 

Mobilizacemi radiokarpálního skloubení (všemi směry) a drobných kloubů ruky byla 

obnovována joint-play. Postupně byly technikou PIR uvolňovány flexory a extenzory ruky. 

Celá horní končetina byla pasivně protažena ve směru pohybových komponent 1. extenční 

diagonály, uvolněna relaxační technikou kontrakce-relaxace PNF a znovu pasivně protažena. 

Na dolních končetinách byla provedena mobilizace patelly a technika PIR na uvolnění 

svalového napětí flexorů kyčelního kloubu. Závěrem byly ošetřeny měkké tkáně na akrech, 

lýtkách a stehnech. 

Výsledek:  

Lékařka povolila cvičení v tělocvičně. Již na začátku terapie byly měkké tkáně v oblasti HK 

a hrudníku volnější oproti terapiím předchozím Flekční postavení v loketních kloubech 

se zlepšilo o 5°. Po terapii se pacientka cítila uvolněná. Udává zlepšení chůze ze schodů – již 

nechodí přísunem, ale střídáním DK. 

Autoterapie:  

Pacientka byla instruována k pokračování v autoterapii z předešlého dne. 

3.10   7. terapeutická jednotka 

Datum: 3.2.2020 

Status praesens:  

a) objektivní – pacientka přichází sama, na P paži má stále permanentní katetr, ATB stále 

dostává 

b) subjektivní – pacientka se po víkendu cítí odpočatě, celkově se cítí uvolněnější, udává 

zlepšení hybnosti HK, což vnímá zejména v sebeobsluze (česání, oblékání) 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• ošetření měkkých tkání v oblasti obličeje 

• ošetření kůže a podkoží hrudníku, předloktí a aker HK a DK bilat. 

• optimalizace svalového napětí na předloktí – flexorů a extenzorů ruky bilat. 

• optimalizace svalového napětí m. pectoralis major bilat. 

• protažení zkrácených svalů v oblasti ramenního a loketního kloubu bilat. – m. pectoralis 

major, m. biceps brachii  

• protažení zkrácených flexorů a extenzorů ruky bilat. 

• protažení m. supinator a m. pronator teres, m. pronator quadratus 

• zvětšení rozsahu pohybu v MP, IP1, IP2 kloubech prstů a MP a IP1 kloubu palce bilat.; 

radiokarpálním kloubu bilat., loketním kloubu bilat. a ramenním kloubu bilat. 

• uvolnění blokád v oblasti hlezenního kloubu a MT kloubů bilat. 

Návrh terapie:  

• TMT na oblast obličeje, hrudníku, předloktí a akra HK a DK bilat. 

• pasivní protažení m. pectoralis major, m. biceps brachii, m. supinator, m. pronator teres, 

m. pronator quadratus, flexory a extenzory ruky bilat. 

• relaxační technika PNF na svaly m. deltoideus, m. pectoralis major, m. biceps brachii, 

m. supinator, flexory ruky bilat. 

• technika PIR s protažením na m. pectoralis major bilat. 

• technika PIR dle Lewita na flexory a extenzory ruky bilat. 

• mobilizace radiokarpálního kloubu, drobných kloubů ruky a nohy bilat. dle Lewita 

• trakce loketního kloubu v ose humeru a ramenního kloubu vleže na zádech bilat. 

dle Lewita 

• trakční manipulace dolního zánártního, hlezenního a kyčelního kloubu v ose femuru 

bilat. dle Lewita 

Provedení:  

Dnešní terapie byla zahájena vleže na zádech ošetřením kůže a podkoží v oblasti obličeje. 

Měkkými technikami byly ošetřeny měkké tkáně v oblasti hrudníku, předloktí, aker HK i DK. 

Byla zmobilizována oblast radiokarpálního kloubu (proximálně, distálně, radiálně a ulnárně), 

drobné klouby ruky (palmární a dorsální vějíř MC, laterolaterální a dorsopalmární posun IP1, 

IP2, rotace MC palce). Následovala optimalizace svalového napětí flexorů a extenzorů ruky 

technikou PIR a protažení zkrácených svalů m. biceps brachii, m. supinator, m. pronator teres 



56 

 

a m. pronator quadratus. Z důvodu výrazného zkrácení a omezení pohybu byla použita technika 

PIR s protažením na m. pectoralis major s následným pasivním protažením celé horní končetiny 

v diagonálním vzorci 1. extenční. Po protažení byla uvolňována celá HK relaxační technikou 

dle PNF na svaly m. deltoideus, m. pectoralis major, m. biceps brachii, m. supinator a flexory 

ruky v 1. extenční diagonále. Terapie na horních končetinách byla ukončena trakcí v loketním 

kloubu v ose humeru a ramenního kloubu vleže na zádech. Celá terapie byla zakončena 

na dolních končetinách, kde byly aplikovány TMT v oblasti akra DK s následnou mobilizací 

drobných kloubů nohy (dorsální a plantární vějíř MT), přednoží do rotace a hlezenního kloubu 

(trakční manipulace na dolní zánártní kloub a hlezenní kloub) a trakcí kyčelního kloubu v ose 

femuru.  

Výsledek:  

Pacientce se po terapii výrazně prokrvily horní končetiny v oblasti předloktí a aker. Kůže 

a podkoží na akrech HK byly po terapii volnější a posunlivější. Cítila uvolnění a lepší 

pohyblivost v oblasti dolních končetin. 

Autoterapie: 0 

 

3.11 8. terapeutická jednotka 

Datum: 4.2.2020 

Status praesens:  

a) objektivní – pacientka přichází sama, je orientována, na P paži má permanentní katetr, 

pacientka už nedostává ATB  

b) subjektivní – pacientka udává, že se jí po minulé terapii lépe chodilo, dle jejích slov bylo 

„vytahování nohou“ velmi příjemné 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

• ošetření kůže a podkoží předloktí, aker HK, obličeje a hrudníku bilat. 

• ošetření kůže a podkoží stehen, lýtek a aker DK bilat. 

• optimalizace svalového napětí na předloktí – flexorů a extenzorů ruky bilat. 

• protažení zkrácených svalů v oblasti ramenního a loketního kloubu bilat. – m. pectoralis 

major, m. biceps brachii  
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• protažení zkrácených flexorů a extenzorů ruky bilat. 

• protažení svalů m. supinator, m. pronator teres, m. pronator quadratus 

• protažení zkrácených svalů DK bilat. – m. iliopsoas, m. rectus femoris, mm. adductores 

• zvětšení rozsahu pohybu v MP, IP1, IP2 kloubech prstů a MP a IP1 kloubu palce bilat.; 

radiokarpálním kloubu bilat., loketním kloubu bilat. a ramenním kloubu bilat. 

• uvolnění blokád v oblasti hlezenního kloubu a MT kloubů bilat. 

• uvolnění čéšky bilat. 

Návrh terapie:  

• TMT na oblast obličeje, hrudníku, předloktí a akra HK bilat. 

• TMT na stehna, lýtka a akra DK bilat. 

• technika PIR dle Lewita na flexory a extenzory ruky bilat. 

• technika PIR s protažením na m. pectoralis major a m. biceps brachii bilat. 

• pasivní protažení m. pectoralis major, m. biceps brachii, m. supinator, m. pronator teres, 

m. pronator quadratus, flexory a extenzory ruky bilat. 

• relaxační technika PNF dle Kabata na svaly m. deltoideus, m. pectoralis major, 

m. biceps brachii, m. supinator, flexory ruky bilat. 

• technika PIR s protažením na m. iliopsoas, m. rectus femoris, mm. adductores 

• mobilizace radiokarpálního kloubu a drobných kloubů ruky a nohy bilat. dle Lewita 

• trakce loketního kloubu v ose humeru a ramenního kloubu vleže na zádech bilat. 

dle Lewita 

• trakční manipulace na dolní zánártní a hlezenní kloub bilat. dle Lewita 

• trakční manipulace kyčelního kloubu v ose femuru bilat. dle Lewita 

Provedení:  

Terapie byla zahájena na dolních končetinách měkkými technikami na akrech DK kraniálně. 

Byly provedeny mobilizační techniky na drobných kloubech nohy a trakční manipulace dolního 

zánártního, hlezenního kloubu a kyčelního kloubu v ose femuru. Následovalo protažení 

zkrácených svalů m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. adductores technikou PIR s protažením. 

Terapie byla přesunuta na horní končetiny a aplikována obdobně jako u 7. terapeutické 

jednotky. 
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Výsledek:    

Pacientka terapii tolerovala. Kůže na akrech HK i DK byla volnější, podkoží vůči kůži 

posunlivější, i když stále s výrazným odporem. Rozsahy pohybu se zvětšily, zejména 

v loketním kloubu, kde se flekční držení zlepšilo z původních 70° na 50°. Pacientka se cítila 

uvolněněji. Pacientka odcházela ve stabilizovaném stavu. 

Autoterapie:  

Pacientka byla instruována k pokračování v dosavadní autoterapii – procvičování jemné 

motoriky a nácviku správného dechového stereotypu. Cvičit 3–5× denně po 10 opakováních. 

 

3.12 Výstupní kineziologický rozbor 

Datum: 5.2.2020 

 

Status praesent 

a) subjektivní: pacientka nemá žádné bolesti, cítí se lépe a mobilněji při sebeobsluze (česání 

vlasů), chůze ze schodů jí nedělá problém, jak tomu bylo před zahájením fyzioterapie 

b) objektivní: přichází sama, je orientovaná časem, místem, prostorem, na P paži má 

permanentní katetr 

 

Vyšetření stoje 

• pacientka vyšetřována v ortopedických pantoflích, bez nich není stabilní 

aspekcí zezadu: (Obrázek 1) 

• úzká stojná báze – tvar do V (P vytočena více zevně oproti L), atrofie lýtkových 

a stehenních svalů bilat. – L hypertrofická, kolenní klouby ve varózním postavení bilat., 

atrofie gluteálních svalů bilat., konkavita v oblasti tuber ischiadicum bilat., skoliotické 

držení páteře v oblasti Th11 – L2, ramenní klouby v abdukčním a vnitřně rotačním 

postavení bilat., atrofie svalů v oblasti celých HK bilat, scapula alata bilat. – L lopatka 

prominentní, P rameno v elevaci 
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aspekcí zboku: (Obrázek 2 a 3) 

• kolenní klouby v semiflexi bilat.; propad v oblasti trochanter major bilat.; křivka Lp 

mírně oploštělá, křivka Thp oploštělá, křivka Cp mírná hyperlordóza; vyklenutá břišní 

stěna; loketní klouby v 50° flekčním postavení bilat.; ramenní klouby v protrakci bilat.; 

hlava v mírné protrakci 

aspekcí zepředu: (Obrázek 4) 

• úzká báze – zevně rotační postavení bilat.; P stehno hypotrofické; P thorakobrachiální 

trojúhelník větší; prominence P žeberního oblouku; prominence klíčních 

kostí – zejména akromiálních konců, výraznější u P straně; pod L klíčkem je pod kůží 

implantován kardiostimulátor; asymetrická trofika horní porce trapézových svalů – P je 

prominentní  

na dvou vahách:  

• nevyšetřováno 

 

Palpace pánve 

• cristy symetrické 

• P SIPS níž oproti L, P SIAS níž oproti L 

 

Dynamické vyšetření páteře 

flexe:  

• Cp křivka – omezený rozvoj, prominence C/Th přechodu  

• Thp křivka – oploštělá, téměř žádný rozvoj 

• Lp křivka – minimální rozvoj 

extenze:  

• nelze vyšetřit, pacientka nezvládne dát ruce na hýždě a neprovede pohyb  

lateroflexe:  

• Cp křivka – nadměrný rozvoj, zlom v C/Th přechodu, bilat. 

• Thp křivka – žádný rozvoj, oploštělá, bilat. 

• Lp křivka – zlom v Th/L přechodu, minimální rozvoj, bilat.  
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Vyšetření stability 

Na 1 DK 

PDK: stoj nezvládne bez dopomoci 

LDK: stoj nezvládne bez dopomoci 

Trendelenburg: stoj nezvládne 

Rhomberg I: norma 

Rhomberg II: norma 

Rhomberg III: norma 

 

Vyšetření chůze 

• vyšetřováno v ortopedických pantoflích 

• nestejná délka kroku, rytmus nepravidelný, chybí souhyby HK – jsou v abdukčním 

postavení v ramenních a flekčním postavení v loketních kloubech, C/Th a Th/L 

přechody nad sebou, strnulá chůze, „šouravá“ chůze 

• ze schodů chůze normální 

modifikace chůze: nevyšetřovány z důvodu nestability při normální chůzi 

 

Antropometrické vyšetření páteře, končetin dle Haladové a distancí na páteři 

Tabulka 24 – Výstupní antropometrické vyšetření horních končetin 

Délky PHK (cm) LHK (cm) 
Paže 32 cm 32 cm 
Předloktí 22 cm 22 cm 
Paže+předloktí nelze změřit, loket je v 50° flexi nelze změřit, loket je v 50° flexi 
Celá HK nelze změřit, loket je v 50° flexi, 

MC klouby v extenčním a IP1 

klouby ve flekčním postavení 

nelze změřit, loket je v 50° flexi, 

MC klouby v extenčním a IP1 

klouby ve flekčním postavení 
Ruka nelze změřit, MC klouby 

v extenčním a IP1 klouby ve 

flekčním postavení 

nelze změřit, MC klouby 

v extenčním a IP1 klouby ve 

flekčním postavení 
Obvody PHK (cm) LHK (cm) 
Paže  21,5 cm 20,5 cm 
Paže v kontrakci 21,5 cm 20,5 cm 
Loket  23 cm 23 cm 
Zápěstí  15 cm 15 cm 
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Tabulka 25 - Výstupní antropometrické vyšetření dolních končetin 

Délky PDK (cm) LDK (cm) 
Funkční 88 cm 88 cm 
Anatomická 86 cm 87 cm 
Stehno 45 cm 46 cm 
Bérec 41 cm 41 cm 
Noha  24,5 cm 24,5 cm 
Obvody PDK (cm) LDK (cm) 
Stehno v 5 cm 35,5 cm 34,5 cm 
Stehno v 10 cm 36,5 cm 35,5 cm 
Koleno přes patelu 36 cm 36 cm 
Lýtko přes tuberositas 30 cm 30 cm 
Lýtko přes nejširší část 30 cm 30 cm 
Hlezno  27,5 cm 27,5 cm 
Nárt+pata 33,5 cm 32,5 cm 
Přes metatarsy 22 cm 22,5 cm 

 

Tabulka 26 - Výstupní vyšetření distancí na páteři 

Příznaky/zkoušky Výsledek (cm) Norma (cm) 
Čepojev 1 cm 3 cm 
Otto inklinační 3 cm 4 cm 3,5 cm 4,5 cm 

reklinační  1 cm 2,5 cm 
Stibor 8 cm 7–10 cm 
Schöber 4 cm 4,5 cm 
Thomayer + 55 cm  
lateroflexe nelze změřit 20–25 cm 
flexe Cp + 4 cm  0 cm 
Forestiereova fleche 0 cm 0 cm 

 

Goniometrické vyšetření dle Jandy 

Tabulka 27 - Výstupní goniometrické vyšetření DK podle Jandy 

 AP Pravá AP Levá PP Pravá PP Levá 

Kyčelní kloub S x – 10 – 60 

F 30 – 0 – 15 

R 10 – 0 – 25 

S x – 10 – 60 

F 40 – 0 – 25 

R 10 – 0 – 25 

S x – 10 – 60 

F 30 – 0 – 15 

R 10 – 0 – 25 

S x – 10 – 60 

F 40 – 0 – 25 

R 10 – 0 – 25 
Kolenní kloub S 5 – 10 – 130* S 5 – 10 – 130* S 5 – 10 – 130* S 5 – 10 – 130* 
Hlezenní kloub S 15 – 20 – 20 

R 0 – 0 – 0 
S 15 – 20 – 20 

R 0 – 0 – 0 
S 15 – 20 – 20 

R 0 – 0 – 0 
S 15 – 20 – 20 

R 0 – 0 – 0 
Palec S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
MTP  S 0 – 0 – 0  

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
S 0 – 0 – 0 

F 0 – 0 – 0 
IP1 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 
IP2 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 
IP palce S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 

Vysvětlivky: x = neměřeno, pacientka nezaujme polohu, * = měřeno orientačně vleže na zádech 
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Tabulka 28 - Výstupní goniometrické vyšetření HK podle Jandy 

 AP P AP L PP P PP L 

Ramenní kloub S 35 – 0 – 115 

F 65 – 10 – 20 

T x – 0 – 100 

R 35 – 0 – 30  

S 35 – 0 – 90 

F 55 – 10 – 30 

T x – 0 – 105 

R 30 – 0 – 20 

S 40 – 0 – 120 

F 65 – 10 – 25 

T x – 0 – 105 

R 40 – 0 – 35 

S 40 – 0 – 100 

F 60 – 10 – 35 

T x – 0 – 110 

R 30 – 0 – 20 
Loketní kloub S 55 – 60 – 130 S 45 – 50 – 130 S 55 – 60 – 130 S 45 – 50 – 130 
Předloktí R 45 – 0 – 65 R 55 – 0 – 65  R 45 – 0 – 65 R 60 – 0 – 65 
Zápěstí S 15 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0 
S 15 – 0 – 5 

F 10 – 0 – 5 
S 20 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0 
S 20 – 0 – 5 

F 10 – 0 – 5 
MP I. S 20 – 20 – 20 

II. S 35 – 35 – 35 

III. S 40 – 40 – 40  

IV. S 70 – 70 – 70 

(I.-IV.) S 0 – 0 – 0 I. S 20 – 20 – 20 

II. S 35 – 35 – 35 

III. S 40 – 40 – 40 

IV. S 70 – 70 – 70 

(I.-IV.) S 0 – 0 – 0 

IP1 I. S 95 – 95 – 95 

II. S 100 – 100 – 

100 

III. S 110 – 110 – 

110 

IV. S 90 – 90 – 90 

I. S 95 – 95 – 95 

II. S 115 – 115 – 

115  

III. S 115 – 115 – 

110 

IV. S 90 – 90 – 90 

I. S 95 – 95 – 95 

II. S 100 – 100 – 

100 

III. S 110 – 110 – 

110 

IV. S 90 – 90 – 90 

I. S 95 – 95 – 95 

II. S 115 – 115 – 

115 

III. S 115 – 115 – 

115 

IV. S 90 – 90 – 90 

IP2 (I.-IV.) S 0 – 0 – 0  (I.-IV.) S 0 – 0 – 0  (I.-IV.) S 0 – 0 – 0 (I.-IV.) S 0 – 0 – 0 

MP palce S 20 – 20 – 20 S 20 – 20 – 20 S 20 – 20 – 20 S 20 – 20 – 20 
IP palce S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 S 0 – 0 – 0 

Vysvětlivky: Extenze ramenního kloubu byla měřena orientačně v sedě, pacientka nezvládne leh na břiše. 

Tabulka 29 - Výstupní goniometrické vyšetření páteře podle Jandy 

 AP PP 

Cp S 55 – 0 – 20 

F 30 – 0 – 20 

R 25 – 0 – 25 

S 55 – 0 – 20 

F 30 – 0 – 20 

R 25 – 0 – 25 
Thp, Lp F 30 – 0 – 30 

R 30 – 0 – 30 
F 30 – 0 – 30 

R 30 – 0 – 30 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 30 - Výstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sval/svalová skupina Stupeň zkrácení P Stupeň zkrácení L 
m. triceps surae 2 2 
flexory kyčelního kloubu 2* 2* 
flexory kolenního kloubu 2 2 
adduktory kyčelního kloubu 2 2 
m. piriformis 2 2 
m. quadratus lumborum 2* 2* 
mm. pectorales 2* 2* 
paravertebrální svaly 2 2 
m. trapezius 2 2 
m. levator scapulae 2 2 
m. sternocleidomastoideus 2 2 

Vysvětlivky: *vyšetřeno orientačně 
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Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Tabulka 31 - Výstupní vyšetření hypermobility dle Jandy 

Zkoušky Hypermobilita/norma 
Zkouška rotace hlavy norma 
Zkouška šály L: norma, P: norma 
Zkouška zapažených paží pro omezené rozsahy nevyšetřováno 
Zkouška založených paží pro omezené rozsahy nevyšetřováno 
Zkouška extendovaných loktů pro omezené rozsahy nevyšetřováno 
Zkouška sepjatých rukou pro omezené rozsahy nevyšetřováno 
Zkouška sepjatých prstů pro omezené rozsahy nevyšetřováno 
Zkouška předklonu norma 
Zkouška úklonu norma 
Zkouška posazení na paty pro omezené rozsahy nevyšetřováno 

 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Tabulka 32 - Výstupní vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

Stereotypy Negativní přestavba 
Extenze v kyčelním kloubu pacientka nezvládne VP leh na břiše 
Abdukce v kyčelním kloubu patologie, quadrátový mechanismus 
Flexe trupu pacientka nezvládne provést pohyb 
Flexe šíje patologie, převaha m. sternocleidomastoideus 
Klik nevyšetřováno 
Abdukce v ramenním kloubu patologie, pohyb začíná elevací ramene – aktivita m. trapezius 

 

Vyšetření svalové síly 

• svalová síla byla vyšetřena orientačně, rozsahy pohybu v oblasti aker HK, loketního i 

ramenního kloubu bilat. jsou velmi omezené 

Tabulka 33 - Výstupní orientační vyšetření svalové síly 

Pohyb Sval, skupina svalů PHK LHK 

Abdukce v ramenním 

kloubu 

m. deltoideus 

m. supraspinatus 

5* 5* 

Flexe v lokti m. biceps brachii 

m. brachioradialis 

m. supinator 

5** 5** 

Elevace ramen m. trapezius 5** 5** 

Flexory prstů mm. lumbricales 

m. flexor digitorum 

superficialis 

m. flexor digitorum 

profundus 

3*** 3*** 

Extenzory prstů m. extensor digitorum 

m. extensor indicis 

m. extensor digiti minimi 

3 3 

Abduktory prstů mm. interossei dorsales 3 3 

Adduktory prstů mm. interossei palmares 3 3 

Vysvětlivky: * vyšetřováno ve VP v 15° abdukci v ramenním kloubu, ** vyšetřováno ve VP v 70° flexi 

v loketním kloubu, *** vyšetřováno ve VP v 70° flexi v IP1 kloubech ruky  
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Vyšetření respiračních funkcí 

• mělké, povrchové dýchání 

• stereotyp dechu: střední hrudní dýchání 

• dechová vlna: patologická – při nádechu jde vlna kaudokraniálně, při výdechu jde však 

kraniokaudálně 

 

Testy HSS dle Koláře  

• flexe trupu: pacientka nezvládne provést daný pohyb 

• brániční test: pacientka zvládne ve výdechovém postavení oploštit bránici a „vytlačit“ 

žebra laterolaterálním směrem 

 

Test dle Véleho 

• nevyšetřováno z důvodu nestability při stoji bez ortopedických pantoflí 

 

Vyšetření úchopu dle Nováka 

• dominantní ruka: pravá 

• hodnocení: 0 – neprovede, 1 – provede, 2 – provede dobře 

Tabulka 34 - Výstupní vyšetření úchopu dle Nováka 

 Úchop PHK LHK 

Jemný úchop 

Štipec 1 1 

Špetka 0 0 

Laterální úchop 0 0 

Silový úchop 

Kulový 1 1 

Hákový 1 1 

Válcový 1 1 

 

Neurologické vyšetření 

• orientován časem, místem, osobou 

• paměť v pořádku 

• řeč srozumitelná, smysluplná 
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Tabulka 35 - Výstupní vyšetření reflexů 

Reflexy HK Výbavnost PHK Výbavnost LHK  
Flexorový normoreflexie normoreflexie 
Styloradiální normoreflexie normoreflexie 
Bicipitový normoreflexie normoreflexie 
Tricipitový normoreflexie normoreflexie 
Reflexy DK Výbavnost PDK Výbavnost LDK 
Patellární hyperreflexie hyperreflexie 
Achillovy šlachy normoreflexie normoreflexie 
Medioplantární reflex normoreflexie normoreflexie 

 

Tabulka 36 - Výstupní vyšetření pyramidových jevů HK 

Zánikové jevy PHK LHK 

Mingazzini bpn nezaujme VP 

Barré nezaujme VP nezaujme VP 

Hanzal nezaujme VP nezaujme VP 

Dufour nezaujme VP nezaujme VP 

Iritační jevy   

Juster bpn bpn 

Hofman bpn bpn 

Trömner bpn bpn 

 

Tabulka 37 - Výstupní vyšetření pyramidových jevů DK 

Zánikové jevy PDK LDK 

Mingazzini nezaujme VP nezaujme VP 

Barré 1 nezaujme VP nezaujme VP 

Barré 2 nezaujme VP nezaujme VP 

Barré 3 nezaujme VP nezaujme VP 

Iritační jevy   

Babinski bpn bpn 

Vítek bpn bpn 

Oppenhëimer bpn bpn 

Chaddock bpn bpn 

 

Tabulka 38 - Výstupní vyšetření hlavových nervů 

Název hlavového nervu Vyšetření Výsledek 

I. n. olfactorius  bpn 

II. n. opticus  bpn 

III. n. oculomotorius  bpn 

IV. n. trochlearis  bpn 

V. n. trigeminus  bpn 

VI. n. abducens  bpn 

VII. n. facialis Vyšetření mimických svalů viz Tabulka 14 

VII. n. vestibulocochlearis Hautantova zkouška bpn 

IX. n. glossopharyngeus  bpn 

X. n. vagus 

XI. n. accesorius 

XII. n. hypoglossus  bpn 
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Tabulka 39 - Výstupní vyšetření čití 

 Horní končetiny Dolní končetiny 

 P L P L 

 Povrchové čití 

Taktilní bpn bpn bpn bpn 

Termické bpn bpn bpn bpn 

Algické bpn bpn bpn bpn 

 Hluboké čití 

Polohocit bpn bpn bpn bpn 

Pohybocit bpn bpn bpn bpn 

 

Tabulka 40 - Výstupní vyšetření mimických svalů 

sval P strana L strana 
m. frontalis 3 3 

m. corrugator supercilii 3 3 

m. orbicularis oculi 5 5 

m. procerus x x 

m. nasalis 3 3 

m. levator aleque nasii x x 

m. orbicularis oris 3 3 

m. zygomaticus major 3 3 

m. risorius 5 5 

m. levator anguli oris 1 1 

m. depressor labii inf. 1 1 

m. depressor anguli oris 1 1 

m. mentalis 2 2 

m. buccinator 2 2 

Vysvětlivky: x = nevyšetřováno 

Vyšetření hrudníku 

exkurze hrudníku: 3 

 

Vyšetření reflexních změn podle Lewita 

• vyšetřování bylo prováděno palpačně (plošnou nebo klešťovou palpací) 

• jsou přítomné šlachové vrzoty při pronaci/supinaci bilat. 

Kůže 

• pacientka nesvede pronační polohu, proto zde kůže byla vyšetřena orientačně vsedě 

• typická pigmentace na obličeji, HK, DK i trupu – poruchy prokrvení (teleangiektázie) 

Obličej:  

• lesklá tuhá kůže, neprotažitelná 

• výrazně viditelné pnutí zejména v oblasti úst a temporomandibulárního kloubu 

• výrazná mikrostomie, při špulení rtů výrazné rýhování v oblasti úst  
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Horní končetiny: (Obrázek 6 a 7) 

• lesklá kůže v oblasti celých HK bilat. 

• tuhá kůže se vyskytuje zejména v oblasti radiokarpálního kloubu a předloktí bilat. 

• v oblasti MP kloubů je kůže „zřasená“ a volnější 

• v oblasti aker HK je kůže místy suchá bilat. 

• viditelné ulcerace 

- na kloubech (IP1, IP2) levé ruky 

- na MP kloubech (I. a IV.) a na bříšku palce pravé ruky 

- na loktech v oblasti olekranonu bilat. 

Trup: 

• výrazné pnutí a omezená posunlivost kůže v oblasti hrudníku a zad do všech směrů 

• v oblasti břicha je kůže posunlivá do všech směrů 

Dolní končetiny: 

• lesklá, místy suchá kůže v oblasti aker a hlezenního kloubu bilat. 

• v akrální části napnutá a posunlivá s výrazným odporem do všech směrů – prsty, planta, 

dorsální strana nohy bilat. 

• na distální části lýtka a holeně posunlivá s výrazným odporem do všech směrů bilat. 

• na stehně posunlivá s výrazným odporem do všech směrů bilat. – v oblasti m. tensor 

fascie latae téměř neposunlivá 

• viditelné ulcerace v oblasti zevních a vnitřních malleolů bilat. 

Podkoží 

• pacientka nesvede pronační polohu, proto zde podkoží bylo vyšetřeno orientačně vsedě 

Trup: 

• v oblasti horních žeber výrazně omezená posunlivost vůči kůži do všech směrů 

• v oblasti dolních žeber a břicha posunlivost s mírným odporem do všech směrů 

• v oblasti zad podkoží s výrazným odporem do všech směrů 

Horní končetiny: 

• v oblasti celých HK je posunlivost podkoží vůči kůži omezená do všech směrů 

- posunlivé s výrazným odporem v oblasti aker a předloktí bilat. 

- s mírným odporem v oblastí paží a ramenních kloubů bilat.  
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Dolní končetiny: 

• v oblasti celých DK je posunlivost podkoží vůči kůži výrazně omezená do všech směrů 

- s výrazným odporem na laterální straně stehen v oblasti m. tensor fascie latae 

bilat., na přední straně stehen v oblasti m. rectus femoris bilat. 

- s výrazným odporem na mediální straně stehen v oblasti mm. adductores bilat., 

v oblasti lýtek a aker DK 

Fascie 

• pacientka nesvede pronační polohu, fascie zad byly vyšetřeny orientačně vsedě 

Horní končetiny: 

• fascie na HK mají omezenou posunlivost, při protažení kladou výrazný odpor do všech 

směrů 

Dolní končetiny: 

• fascie na DK mají omezenou posunlivost do všech směrů – jsou téměř neposunlivé 

Trup: 

• u hrudní fascie zjištěna patologická bariéra, při vyšetřování je téměř neposunlivá 

do všech směrů 

• u břišní fascie zjištěna patologická bariéra, při vyšetření klade mírný odpor do všech 

směrů 

• fascie zad jsou neposunlivé do všech směrů 

Svaly 

Horní končetiny:  

• hypertonus mm. deltoideus bilat., flexorů a extenzorů ruky bilat., m. biceps brachii bilat. 

Dolní končetiny:  

• hypertonus mm. adductores bilat. – na PDK více než na LDK, m. tensor fascie latae 

bilat. – více na LDK než na PDK, m. rectus femoris bilat., m. triceps surae bilat. 

Trup:  

• hypertonus v oblasti horní hrudní apertury a šíje – mm. scaleni bilat., 

m. sternocleidomastoideus bilat., m. trapezius bilat., m. levator scapulae bilat. 
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Periostové body  

• nezjištěný žádné palpačně citlivé periostové body 

Jizvy  

• jizva v oblasti Lp – volná 

 

Vyšetření joint-play 

• blokáda patelly bilat. – pohyb omezen zejména v kraniokaudálním směru 

• blokáda hlavičky fibuly (ventrálně i dorsálně) bilat. 

• blokáda sternoclaviculárního skloubení bilat. 

• blokáda radiokarpálního skloubení (směrem dorsálně, palmárně, ulnárně i radiálně) 

bilat. 

• blokády v oblasti aker DK bilat. – hlezenní klouby, MT, IP1 a IP2 skloubení 

• blokády v oblasti aker HK bilat. – zápěstní kloub, MC, IP1 a IP2 skloubení 

 

Vyšetření finger to palm (FTP) a delta finger to palm (ΔFTP) 

Tabulka 41 - Výstupní vyšetření finger to palm a delta finger to palm 

Distance PHK LHK 

FTP extenze (cm) 3,5 cm 2,2 cm 

FTP flexe (cm) 3,2 cm 1,8 cm 

ΔFTP cm 

(= FTP extenze – FTP flexe) 

0,3 cm 0,4 cm 

 

Standardizace: 

• vyšetření aktivní hybnosti 3.prstu ruky 

• FTP extenze = nejkratší vzdálenost „vzdušnou čarou,“ od konce nehtu po čáru, která je 

2 cm proximálně od čáry u baze 3.prstu  

• FTP flexe = flexe 3.prstu ve všech kloubech (tj. v MCP, PIP, DIP) se snahou dotknout 

se dlaně co nejblíže bazi 3.prstu (tj. 0 cm); v případě, že se nedotkne dlaně, měří 

se nejkratší vzdálenost „vzdušnou čarou“ od konce nehtu po čáru, která je 2 cm 

proximálně od čáry baze 3.prstu 
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Vyšetření ústní apertury 

• vzdálenost při maximálním aktivním otevření úst 

Tabulka 42 - Výstupní vyšetření ústní apertury 

Rty střed (cm) Řezáky střed (cm) 
4,2 cm 1,8 cm 

 

Dotazník MHISS hodnotící funkci tváře a úst 

(Obrázek 11, příloha D) 

Dotazník CHFS hodnotící funkci ruky 

(Obrázek 13, příloha D) 

Dodatek dotazníku SHAQ hodnotící obtíže u systémové sklerodermie 

(Obrázek 15, příloha D) 

 

Závěr výstupního vyšetření 

Ve stoji má pacientka stále 10° semiflexi kolenních kloubů a je stabilní pouze v ortopedických 

pantoflích. Stoj na 1 DK zvládne pouze v pantoflích s oporou. Pacientka chodí sama bez 

pomůcek, při chůzi ze schodů střídá končetiny. Celkově je chůze stále strnulá, bez souhybu 

HK, které jsou ve flekčním postavení v loketních kloubech. Transfery na lůžku zvládá 

s patologickým stereotypem – do vyšších poloh se vertikalizuje švihem, ze stoje do sedu 

„pádem“ vzad. 

Pohybové stereotypy dle Jandy (abdukce ramenního kloubu, abdukce kyčelního kloubu) 

zůstávají bez změny patologické. 

Rozvoj Cp je značně omezený do flexe, Thp je oploštělá a téměř bez rozvoje do flexe 

a lateroflexe, u Lp je pohyblivost do flexe zachována na hraně fyziologické normy. Pohyblivost 

a rozvoj celé páteře do flexe, orientačně ozřejmena Thomayerovou zkouškou, je podle 

naměřené vzdálenosti 55 cm velmi omezená. Z goniometrického vyšetření páteře je omezení 

pohybů také patrné. U Cp jsme naměřili rozsah pohybu ve flexi i lateroflexi bilat. pouhých 20°; 

u Thp a Lp jsme naměřili v lateroflexi a rotaci bilat. rozsah 30°. 

Rozsahy pohybu na končetinách jsou celkově omezené s konečným tvrdým pocitem v krajních 

polohách na obou stranách – ramena jsou v 15° abdukčním držení, lokty jsou v 50° flekčním 



71 

 

postavení a prsty v 70° flekčním postavení v IP1 kloubech, kolenní klouby jsou v 10° semiflexi, 

hlezenní klouby jsou v nulovém postavení s velmi omezeným rozsahem pohybu 15° do dorsální 

i plantární flexe bilat.  

Kůže je plošně tuhá a lesklá. Na akrech HK a předloktích je kůže vůči podkoží posunlivá 

do všech směrů, ale s výrazným odporem. Na dolních končetinách je kůže stále neposunlivá 

do všech směrů. Fascie jsou posunlivé do všech směrů s výrazným odporem na HK, na DK jsou 

téměř neposnulivé. V oblasti obličeje je kůže výrazně napnutá, lesklá a tuhá a objevují 

se viditelné typické projevy systémové sklerodermie – teleangiektázie, mikrostomie, špičatý 

nos a výrazné radiální rýhování kolem úst při našpulení rtů. 

Svalové skupiny jsou dle Jandy zkrácené na st.2, z nichž některé byly testovány orientačně 

pro nemožnost zaujetí VP (m. quadratus lumborum, mm. pectorales a flexory kyčelního 

kloubu), hypermobilita nebyla dle testování potvrzena. 

Svalová síla byla opět měřena orientačně. Svaly jsou atrofované a rozsahy pohybu v kloubech 

z důvodu tuhé kůže omezené, i přes to je v okolí velkých kloubů HK svalová síla zachována 

na stupni 5, v oblasti menších kloubů na stupni 3. 

Celý pohybový aparát (zkrácení svalů, celkově omezené rozsahy pohybů, patologické 

pohybové stereotypy, atrofie svalů) je postižen z důvodu strukturálních změn kůže, která je 

velmi tuhá, stažená, téměř neprotažitelná a znemožňuje tak fyziologický pohyb v jednotlivých 

kloubech. 

 

3.13 Efekt terapie 

V průběhu terapeutických jednotek bylo zaznamenáno zlepšení rozsahů pohybů a celkové 

uvolnění kůže a podkoží v oblastech, na které byly jednotlivé terapeutické jednotky zaměřeny. 

V polovině terapeutické intervence pacientka onemocněla streptokokovou angínou a byla 

zaléčena antibiotiky. Domnívám se, že v důsledku tohoto zásahu je výsledný efekt 

fyzioterapeutické intervence ovlivněn. S přihlédnutím k diagnóze je však důležité náhlé změny 

zdravotního stavu předpokládat.  

Změny výsledků vyšetření jsou v tabulkách odlišeny barevně – černě (hodnota se nezměnila), 

zelená (hodnota se zlepšila/zvětšila), červená (hodnota se zhoršila/zmenšila). 
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Hodnocení stoje 

Ve stoji došlo ke změně postavení dolních končetin, kdy levá není ve vykročení, ale srovnala 

se do postavení souběžného s pravou, úzká baze přetrvává. Změnilo se postavení ramenních 

kloubů – paže jsou více u těla a ramena vytočena více zevně a flekční držení v kloubech 

loketních – změna flekčního držení ze 70° na 50°.  

Hodnocení chůze 

Chůze po rovině zůstala nezměněná. Došlo ke zlepšení v chůzi ze schodů. Před začátkem terapií 

pacientka chodila s přísunem a už v průběhu terapií a následně při výstupním vyšetření chodila 

ze schodů střídáním dolních končetin. 

Hodnocení antropometrického vyšetření a vyšetření distancí na páteři 

Tabulka 43 - Hodnocení antropometrického vyšetření končetin 

Odvody PHK před (cm) PHK po (cm) LHK před (cm) LHK po (cm) 
Paže  22 cm 21,5 cm 21 cm 20,5 cm 
Paže v kontrakci 22 cm 21,5 cm 21,5 cm 20,5 cm 
Obvody PDK před (cm) PDK po (cm) LDK před (cm) LDK po (cm) 
Koleno přes patelu 35,5 cm 36 cm 35,5 cm 36 cm 
Lýtko přes tuberositas 29 cm 30 cm 31 cm 30 cm 
Lýtko přes nejširší část 30 cm 30 cm 31 cm 30 cm 

 

Obvody paží se zmenšili na obou horních končetinách. U dolních končetin se obvody zmenšily 

na levé dolní končetině přes lýtko, zvětšily se u kolenního kloubu přes patelu a u pravé dolní 

končetiny přes horní část lýtka. 

Tabulka 44 - Hodnocení vyšetření distancí na páteři 

Příznak/zkouška Před (cm) Po (cm) 

Stibor 7,5 cm 8 cm 
Schobër 4,5 cm 4 cm 
Thomayer + 54 cm + 55 cm 

 

U distancí na páteři došlo k minimálnímu zlepšení o 0,5 cm v rozvoji hrudní a bederní páteře. 

Rozvoj bederní páteře se dle Schobërovy distance o 0,5 cm zhoršil a celkový rozvoj páteře dle 

Thomayerovy distance zhoršil o 1 cm. 
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Hodnocení goniometrického vyšetření dolních končetin 

Zlepšil se rozsah pohybu v kyčelním kloubu obou dolních končetin. V hlezenním kloubu se 

zlepšilo výchozí držení v plantární flexi u obou dolních končetin. Ostatní rozsahy zůstaly bez 

změny. U dolních končetin byl rozsah pohybu vyčerpán aktivním pohybem, nebylo možné 

rozsahy pohybů zvětšit pasivním pohybem. 

Tabulka 45 - Hodnocení goniometrického vyšetření dolních končetin 

 AP P před AP P po AP L před AP L po 

Kyčelní kloub S x – 10 – 90 

F 30 – 0 – 15 

R 10 – 0 – 25 

S x – 10 – 100 

F 30 – 0 – 15 

R 10 – 0 – 25 

S x – 10 – 90 

F 40 – 0 – 25 

R 10 – 0 – 25 

S x – 10 – 100 

F 40 – 0 – 25 

R 10 – 0 – 25 

Hlezenní kloub S 15 – 25 – 25 

R 0 – 0 – 0 

S 15 – 15 – 15 

R 0 – 0 – 0 

S 15 – 20 – 20 

R 0 – 0 – 0 

S 15 – 10 – 10 

R 0 – 0 – 0 

 

Hodnocení goniometrického vyšetření horních končetin 

Některé rozsahy (Tabulka 46) se zlepšili. U drobných kloubů ruky nedošlo k výrazné 

dlouhodobější změně rozsahu pohybu. Největším efektem bylo zvětšení rozsahu pohybu 

pasivním pohybem, který před začátkem terapie nebylo možné z důvodu tuhé kůže provést. 

Tabulka 46 - Hodnocení goniometrického vyšetření horních končetin 

 AP P před AP P po PP P před PP P po 

Ramenní kloub S 35 – 0 – 115 

F 65 – 25 – 20 

T x – 0 – 110 

R 45 – 0 – 25 

S 35 – 0 – 115 

F 65 – 10 – 20 

T x – 0 – 100 

R 35 – 0 – 30 

S 35 – 0 – 115 

F 65 – 25 – 20 

T x – 0 – 110 

R 45 – 0 – 25 

S 40 – 0 – 120 

F 65 – 10 – 25 

T x – 0 – 105 

R 40 – 0 – 35 

Loketní kloub S 55 – 70 – 130 S 55 – 60 – 130 S 55 – 70 – 130 S 55 – 60 – 130 

Předloktí R 45 – 0 – 65 R 45 – 0 – 65 R 45 – 0 – 65 R 45 – 0 – 65 

Zápěstí S 10 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0 

S 15 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0 

S 10 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0 

S 20 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0 

 AP L před AP L po PP L před PP L po 

Ramenní kloub S 35 – 0 – 85 

F 60 – 25 – 15 

T x – 0 – 110 

R 30 – 0 – 20 

S 35 – 0 – 90 

F 55 – 10 – 30 

T x – 0 – 105 

R 30 – 0 – 20 

S 35 – 0 – 85 

F 60 – 25 – 15 

T x – 0 – 110 

R 30 – 0 – 20 

S 40 – 0 – 100 

F 60 – 10 – 35 

T x – 0 – 110 

R 30 – 0 – 20 

Loketní kloub S 55 – 70 – 130 S 45 – 50 – 130 S 55 – 70 – 130 S 45 – 50 – 130 

Předloktí R 45 – 0 – 65 R 55 – 0 – 65 R 45 – 0 – 65 R 60 – 0 – 65 

Zápěstí S 25 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0 

S 25 – 0 – 5 

F 10 – 0 – 5 

S 25 – 0 – 5 

F 0 – 0 – 0 

S 25 – 0 – 5 

F 10 – 0 – 5 
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Hodnocení goniometrického vyšetření páteře 

Rozsahy pohybu se změnily pouze v oblasti krční páteře do extenze a lateroflexe vlevo 

a zůstávají stejné při aktivním i pasivním pohybu. 

Tabulka 47 - Hodnocení goniometrického vyšetření páteře 

 AP před AP po PP před PP po 

Cp S 45 – 0 – 20 

F 20 – 0 – 20 

R 25 – 0 – 25 

S 55 – 0 – 20 

F 30 – 0 – 20 

R 25 – 0 – 25 

S 45 – 0 – 20 

F 20 – 0 – 20 

R 25 – 0 – 25 

S 55 – 0 – 20 

F 30 – 0 – 20 

R 25 – 0 – 25 

Thp, Lp F 30 – 0 – 30 

R 30 – 0 – 30 

F 30 – 0 – 30 

R 30 – 0 – 30 

F 30 – 0 – 30 

R 30 – 0 – 30 

F 30 – 0 – 30 

R 30 – 0 – 30 

 

Hodnocení reflexních změn 

V oblasti obličeje a trupu se stav kůže a podkoží nezměnil. Na končetinách se stav měkkých 

tkání zlepšil. Na horních končetinách došlo k celkovému uvolnění kůže konkrétněji popsaného 

v tabulce. Na dolních končetinách se zlepšila posunlivost kůže vůči podkoží. 

Tabulka 48 - Hodnocení reflexních změn na horních končetinách 

HORNÍ 

KONČETINY 

Před  Po  

Kůže  Tuhá na celých končetinách bilat. V oblasti radiokarpálního kloubu a 

předloktí bilat. tuhá 

V oblasti MP kloubů bilat. je kůže 

volnější a viditelně zřasená 

Podkoží Neposunlivé v oblasti aker a předloktí 

bilat. 

S výrazným odporem v oblasti paží a 

ramenních kloubů bilat. 

Posunlivé s výrazným odporem v oblasti 

aker a předloktí bilat. 

S mírným odporem v oblasti paží a 

ramenních kloubů bilat. 

Fascie Neposunlivé do všech směrů Výrazný odpor při protažení do všech 

směrů 
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Tabulka 49 - Hodnocení reflexních změn na dolních končetinách 

DOLNÍ 

KONČETINY 

Před Po 

Kůže S výrazným odporem do všech směrů 

na celé DK 

Neposunlivá v oblasti m. tensor fascie 

latae 

S výrazným odporem do všech směrů na 

celé DK 

Neposunlivá v oblasti m. tensor fascie 

latae 

Podkoží Neposunlivé na laterální a přední straně 

stehen 

S výrazným odporem na laterální a 

přední straně stehen 

Fascie  Neposunlivé do všech směrů Neposunlivé do všech směrů 

 

Hodnocení vyšetření finger to palm (FTP) a delta finger to palm (ΔFTP) 

Vyšetření hodnotící rozsah pohybu prstů ruky nám po odečtení jednotlivých hodnot vzdáleností 

(před a po terapiích) celkově vyšlo negativně. Z tabulky však vidíme, že do flexe nám hodnoty 

vyšly pozitivně a rozsah pohybu se zlepšil. 

 

Tabulka 50 - Hodnocení vyšetření finger to palm a delta finger to palm 

Distance PHK před PHK po LHK před LHK po 

FTP extenze (cm) 4 cm 3,5 cm 3 cm 2,2 cm 

FTP flexe (cm) 3,8 cm 3,2 cm 2,7 cm 1,8 cm 

ΔFTP (cm) 

(= FTP extenze – FTP flexe) 

0,2 cm 0,3 cm 0,3 cm 0,4 cm 

 

Hodnocení vyšetření ústní apertury 

• vzdálenost při maximálním aktivním otevření úst 

Tabulka 51 - Hodnocení vyšetření ústní apertury 

Rty střed před (cm) Rty střed po (cm) Řezáky střed před (cm) Řezáky střed po (cm) 

4 cm 4,2 cm 1,5 cm 1,8 cm 

 

Vzdálenost středů rtů se po terapeutických jednotkách zlepšila o 0,2 cm, vzdálenost řezáků se 

zvětšila o 0,3 cm. 
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Hodnocení dotazníku MHISS hodnotící funkci tváře a úst 

Cílem dotazníku MHISS bylo zjistit, v jaké míře ovlivňuje postižení tváře a úst každodenní 

život pacientky. Dotazník se skládal z 12 otázek, u kterých měla pacientka zaškrtnout vždy 

jedno z pěti políček podle míry omezení (0 – Nikdy, 1 – Vzácně, 2 – Občas, 3 – Často, 

4 – Vždy). Sečtením bodů dle zaškrtnutých políček a následným porovnáním dotazníku 

vyplněným před terapeutickými jednotkami a dotazníkem vyplněným po terapeutických 

jednotkách jsme mohli objektivně zhodnotit míru omezení, která pacientku každodenně 

provází. 

V dotazníku vyplňovaném před terapeutickými jednotkami jsme dostali bodové skóre 39, 

v dotazníku vyplňovaném po skončení terapeutických jednotek jsme dostali skóre 33. Můžeme 

tedy objektivně zhodnotit, že pacientka se po terapiích, co do funkce tváří a úst, cítila lépe. 

Hodnocení dotazníku CHFS hodnotící funkci ruky 

Cílem dotazníku CHFS bylo zjistit, v jaké míře ovlivňuje postižení funkce ruky každodenní 

život pacientky. Dotazník se skládal z 18 otázek v 5 různých činnostech, u kterých měla 

pacientka zaškrtnout vždy jedno z šesti políček podle míry omezení (0 – Ano, bez problémů; 

1 – Ano, s malými problémy; 2 – Ano, s určitými problémy; 3 – Ano, s velkými problémy; 

4 – Téměř nedokážu vykonat; 5 – Nedokážu vykonat). Sečtením bodů dle zaškrtnutých políček 

a následným porovnáním dotazníku vyplněným před terapeutickými jednotkami a dotazníkem 

vyplněným po terapeutických jednotkách jsme mohli objektivně zhodnotit míru omezení, 

která pacientku každodenně provází. 

V dotazníku vyplňovaném před terapeutickými jednotkami jsme dostali bodové skóre 19, 

v dotazníku vyplňovaném po skončení terapeutických jednotek jsme dostali skóre 22. Můžeme 

tedy objektivně zhodnotit, že pacientce se funkce ruky po terapeutické intervenci mírně 

zhoršila. 

Hodnocení dodatku dotazníku SHAQ hodnotící obtíže u systémové sklerodermie 

Dotazník hodnotí míru obtíží vyplývajících z onemocnění systémové sklerodermie. Pacientka 

měla u 6 položených otázek vyznačit míru omezení na ose od 0 do 100. Po srovnání dotazníku 

vyplněného před terapeutickými jednotkami s dotazníkem vyplněným po terapeutických 

jednotkách lze objektivně zhodnotit, že po terapeutických jednotkách se omezení 

v jednotlivých činnostech výrazně zmírnilo. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo podrobné seznámení se s diagnózou systémové sklerodermie 

a vypracovat kazuistiku jedné pacientky s difúzní formou tohoto onemocnění, se kterou jsem 

měla možnost pracovat v rámci měsíční praktické stáže v Revmatologickém ústavu. Každý den 

jsem se setkávala s pacienty s širokou škálou diagnóz chronického charakteru (zejména 

co do bolesti), které značně ovlivňují jejich každodenní fungování a rozšířila si tak teoretické 

poznatky a praktické zkušenosti v rámci práce fyzioterapeuta. Celá praxe pro mě byla velmi 

zajímavou a přínosnou zkušeností. V praktické části, která tvoří většinu práce, jsem zpracovala 

kazuistiku jedné pacientky s difúzní formou systémové sklerodermie, která nemocí trpí již 

10 let. Onemocnění je v pokročilém stavu, ve kterém je kůže sklerotická, jsou vytvořeny flekční 

kontraktury na horních i dolních končetinách a omezují běžné denní činnosti pacientky. Stejně 

tak jsou u pacientky rozvinuté systémové komplikace – trpí opakovanými srdečními selháními, 

spadá dle NYHA do kategorie II. stupně a má diagnostikované AV blokády III. stupně. Z toho 

důvodu má již implantovaný kardiostimulátor. Pacientka je ve větším ohrožení na životě 

a komplikace ovlivňují jak její fyzickou kondici, tak její psychický stav. V průběhu praktické 

stáže jsem si mohla názorně převést teoretické poznatky do praxe a s pomocí zkušených 

fyzioterapeutů vytvořit pro pacientku individuální terapeutický plán a přispět tak k zachování 

kvality jejího života. Pro vyšetření a terapie jsem využila metody a přístupy, se kterými jsem 

byla seznámena v rámci bakalářského studia fyzioterapie na UK FTVS a doplnila je 

o doporučené specializované vyšetření systémové sklerodermie, které jsou v běžné praxi 

využívány. Nezbytnou součástí byly také rady mé vedoucí práce a dalších fyzioterapeutů 

Revmatologického ústavu, jak s pacientkou pracovat a provádět jednotlivé metody, aby byl 

efekt terapie přínosný a vedl minimálně k udržení pacientčina zdravotního stavu. S pacientkou 

se velmi dobře spolupracovalo. Na terapie chodila ráda, což velmi pozitivně podpořilo průběh 

všech terapeutických jednotek, na druhou stranu v průběhu intervence onemocněla, což podle 

mého názoru mělo vliv na výsledný efekt. Ze stanovených cílů se podařilo ovlivnit hybnost 

a rozsah pohybu horních končetin, nejvíce v oblasti loketních kloubů, kde se podařilo zlepšit 

flekční kontraktury. Pomocí technik měkkých tkání se zlepšila posunlivost kůže a podkoží 

na končetinách, nejviditelněji a v největším rozsahu na horních končetinách. Pacientka 

subjektivně vnímala nejlepší zlepšení v plynulosti chůze ze schodů, kdy na začátku svedla chůzi 

pouze s přísunem, poté už normálním střídavým krokem. Dalším důležitým efektem bylo 

zlepšení samoobsluhy v osobní hygieně, které pacientka nejvíce vnímala při česání vlasů. 

Celkově se po terapiích cítila v lepší kondici.  
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Příloha A – Souhlas etické komise 
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Příloha B – Informovaný souhlas pacienta 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás 

žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie 

prováděné v rámci praxe na ………………….………………………., kde Vás příslušně 

kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho 

vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce 

na UK FTVS, s názvem ………………… 

 

Cílem této bakalářské práce je ……..............................................................................................  

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny v bakalářské 

práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou uchována v anonymní 

podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele ........................................................................ Podpis:........................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení .................................... Podpis:........................ 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše uvedené 

bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně vysvětlila, a že 

jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace, zeptat 

se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) 

jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu 

terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním 

Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat řešitele. 

 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta ..............................................  Podpis pacienta: .............................. 
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Příloha C – Fotodokumentace vyšetření pacientky 

 

Obrázek 1 - Vyšetření stoje zezadu před terapiemi (vlevo) a po terapiích (vpravo) 

(vlastní foto) 
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Obrázek 2 - Vyšetření stoje z pravého boku před terapiemi (vlevo) a po terapiích (vpravo) 

(vlastní foto) 
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Obrázek 3 - Vyšetření stoje z levého boku před terapiemi (vlevo) a po terapiích (vpravo) 

(vlastní foto) 
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Obrázek 4 - Vyšetření stoje zepředu před terapiemi (vlevo) a po terapiích (vpravo) 

(vlastní foto) 
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Obrázek 5 - Flekční postavení prstů ruky před terapiemi  

(vlastní foto) 

 

 

Obrázek 6 - Flekční postavení prstů pravé (nahoře) a levé (dole) ruky po terapiích 

(vlastní foto) 
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Obrázek 7 – Napnutí kůže pravé (nahoře) a levé (dole) ruky po terapiích 

(vlastní foto) 

 

 

Obrázek 8 - Obličej pacientky s typickou mikrostomií, rýhováním kolem úst, špičatým nosem a 

teleangiektáziemi  

(vlastní foto)  
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Obrázek 9 - Hyperémie v oblasti lopatek po terapii 

(vlastní foto) 
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Příloha D – Speciální dotazníky pro pacienty se systémovou sklerodermií 

 

Obrázek 10 - Dotazník MHISS hodnotící funkci tváře a úst před terapiemi  
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Obrázek 11 - Dotazník MHISS hodnotící funkci tváře a úst po terapiích 
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Obrázek 12 - Dotazník CHFS hodnotící funkci ruky před terapiemi 
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Obrázek 13 - Dotazník CHFS hodnotící funkci ruky po terapiích 
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Obrázek 14 - Dotazník hodnotící obtíže u systémové sklerodermie před terapiemi 
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Obrázek 15 - Dotazník hodnotící obtíže u systémové sklerodermie po terapiích 

 


