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1. Úvod 

Pro zpracování mé bakalářské práce mi byla přidělena pacientka s diagnózou kloubní 

forma sarkoidózy. 

Pacientka byla hospitalizována z důvodu potíží nejasné etiologie (otoky nohou), 

k vyšetření pro vyloučení polyartritidy a pro přesné stanovení diagnózy. Konečná 

diagnóza sarkoidóza s kloubními projevy byla stanovena při výstupním lékařském 

vyšetření poslední den hospitalizace. 

Cílem mé bakalářské práce je objasnit možné formy revmatických onemocnění a 

projevy polyartritidy. V obecné části jsem se dále více zaměřila na popis a seznámení 

s diagnózou kloubní formy sarkoidózy. Na konci shrnuji anatomii a kineziologii 

hlezenního kloubu. 

Speciální část bakalářské práce zahrnuje kompletní vstupní a výstupní vyšetření, a také 

použité terapeutické metody a postupy. 

Odbornou souvislou praxi jsem absolvovala v Revmatologickém ústavu od 7. 1. 2008 

do 1. 2. 2008. 

Rehabilitace pacientky probíhala po celou dobu její hospitalizace, tzn. od 16. 1. 2008 do 

30. 1. 2008, celkem bylo provedeno 1 O terapeutických jednotek. 
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2. Část obecná 

2.1 Revmatická onemocnění 

Revmatická onemocnění jsou definována jako souhrn bolestivých stavů kloubního 

systému včetně přidružených svalů, šlach a kostí. V takovém případě postihují asi 30% 

populace a ve 3% se projeví v rozvinuté formě. Dělíme je na zánětlivá, degenerativní a 

mimokloubní revmatická onemocnění. 

V užším slova smyslu lze však revmatická onemocnění definovat jen jako převážně 

zánětlivá onemocnění pohybového aparátu. 

Revmatická onemocnění mohou vést svou postupnou progresí až ke ztrátě 

seberealizace, lokomoce a nakonec i soběstačnosti. Pro ne zcela uspokojivé výsledky 

léčby pokročilých forem revmatických onemocnění je nutná prevence, a to jak primární, 

se zaměřením na etiologii, patogenezi a rizikové faktory, tak i sekundární ve smyslu 

časného záchytu a včasné léčby. (Dungl, 2005) 

2.2 Rozdělení revmatických onemocnění (Kienholz,1994, Dungl, 2005) 

Zánětlivá kloubní postižení 

Onemocnění související s bakteriální infekcí 

Akutní revmatická horečka 

Sekundární chronická polyartritida 

Revmatoidní artritida 

Primární chronická polyartritida 

Bechtěrevova nemoc 

Dna 

Degenerativní kloubní postižení (artrózy) 

Artrózy velkých kloubů 

Coxartróza (artróza kyčelního kloubu) 

Gonartróza (artróza kolenního kloubu) 

Omartróza (artróza ramenního kloubu) 
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Artrózy drobných kloubů 

Heberdenova artróza (artróza kloubů posledního článku prstu) 

Bouchardova artróza (artróza středních kloubů prstů ruky) 

Rhizartróza (artróza kloubů základních článků palce) 

Artrózy páteře 

Revmatismus měkkých tkání (mimokloubní revmatismus) 

Svalový revmatismus (myositis) 

Revmatismus podkožní vazivové a tukové tkáně 

Revmatismus tíhových váčků, šlach a šlachových pochev (bursitis, tendovaginitis) 

Revmatismus okolí kloubů a tuhého vaziva (tendopathie, periostosis) 

Periartritis humeroscapularis, epikondylitis, styloiditis, peroartrosis coxae et 

genus, periostózy nohy a páteře 

Perineurální fibrositidy 

Neuralgie: trigeminu, nervu jazykohltanového, mezižeberních nervů, vyvolaná 

pásovým oparem, plexus brachialis 

Brachialgia parestetica nocturna 

Ischialgia 

Kolagenózy 

Lupus erythematodes 

Sklerodermie 

Dermatomyositida 

Periarteritis nodosa (akutní revmatická horečka) 

Revmatická onemocnění dětského věku 

Juvenilní idiopatická artritida 

Kawasakiho choroba 

Lenochova- Schonlainova choroba 

Juvenilní systémový lupus erythematosus 

Juvenilní sklerodermie 

Juvenilní dermatomyozitida 

Revmatická horečka 

Fybromyalgický syndrom 
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2.3 Artritida 

Artritida poukazuje specificky na proces postihující klouby, a to buď zánětem u 

revmatoidní artritidy, nebo degenerativním procesem jako u osteoartritidy. 

Existuje asi 200 různých typů revmatických chorob, včetně několika odlišných variant 

artritid, postihující jednotlivce jakéhokoliv stáří od věku devíti měsíců do 90 let, i když 

některé z nich postihují určité věkové skupiny a jsou častější u jednoho či druhého 

pohlaví. 

Pro přesnost a jednoduchost jsou onemocnění postihující klouby zahrnuty do skupiny 

"artritid" zatímco ty, které se projevují na ostatních částech muskuloskeletámího 

systému, jsou nazvány "revmatismem". (Kienholz, 1994) 

2.3.1 Primární chronická polyartritida 

Toto onemocnění je nejběžnější revmatické onemocnění. Nezkracuje sice délku života, 

ale může vést k časné invaliditě se všemi z toho plynoucími lidskými a sociálními 

důsledky. Vyskytuje se u žen 3x častěji než u mužů a postihuje především jedince ve 

věku mezi 40 - 65 lety, v jednotlivých případech i osoby mladší. 

Pokud se vyskytuje u dětí, je označována jako juvenilní polyartritida. 

Nejčastějšími příznaky jsou dlouhé nejasné obtíže s občasnými zvýšenými teplotami, 

únava a bledost. Objevují se otoky jednoho nebo více kloubů, bolest při pohybu a bolest 

vyvolaná tlakem. Dále je přítomna ranní ztuhlost kloubů. 

Dochází k postižení převážně malých kloubů, zejména základních kloubů prstů, později 

také velkých kloubů, odklon prstů na malíkovou stranu a ochablost svalů. Proti 

"sekundární chronické polyartritidě" je otok kloubů většinou symetrický, tzn. prst nebo 

prsty na obou stranách jsou oteklé stejnoměrně. 

Nemocný se stává pomalu nepohyblivým a neléčené onemocnění přechází 

k chronickým změnám s těžkou ztuhlostí postižených kloubů. (Kienholz, 1994) 
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2.3.2 Sekundární chronická polyartritida 

V dnešní době se častěji užívá pojem "seronegativní polyartritida", a tak je nemoc 

posouvána blíže k primární chronické polyartritidě. Přece však se vyskytují značné 

rozdíly mezi oběma nemocemi. (Kienholz, 1994) 

Artritida má stěhovavý charakter a putuje z kloubu na kloub. Bolest kloubů je někdy 

velmi prudká. Kloubní projevy se mohou příznivě ovlivnit řadou antirevmatik. (Véle, 

1997) 

Nejčastějšími příznaky jsou chronická, nebo recidivující bolest s otoky jednotlivého, 

nebo více velkých kloubů. Někdy je na začátku otok a zduření šlachových pochev. 

Když se nevyvine akutní kloubní revmatismus, přechází do sekundární chronické 

formy, nebo se onemocnění jednoduše vleče do určité doby bez léčení. Může se 

objevovat v opakovaných atakách, které jsou stále méně a méně akutní, tím pomalu a 

pozvolna přechází do sekundární chronické formy. (Kineholz 1994) 

2.3.3 Klinické příznaky artritidy 

Deformity kloubů nohy 

Na noze můžeme pozorovat četné vrozené i získané vady. V důsledku nefyziologického 

postavení dochází k přetěžování, které končí předčasným vznikem degenerativních 

změn. (Cotta, 1995) 

Plochá noha označuje abnormální snížení podélné klenby nohy nebo její vymizení. 

Integrita podélné a příčné klenby je závislá na konfiguraci kostí a kloubů tarzu a na 

napětí vazů, spojujících navzájem jednotlivé stavební elementy nohy. (Dungl, 2005) 

Výrazný vztah ke klinickým obtížím pacienta má nález příčně ploché nohy. Důležité je, 

že příčně plochá noha poměrně často provází tzv. lukovitou nohu s vysokou podélnou 

klenbou. (V ařeka, 2003) 

Poté dochází k rozšíření špičky nohy a chodidla. Při nošení nesprávné obuvi dochází 

k tlaku, který vede k vbočení palce _a svalové dysfunkci nohy. 

Zcela opačná situace než u příčně nebo podélně ploché nohy je u nohy vyklenuté. U té je 

podélná klenba zvýšena. První záprstní kost je strmě postavena, a tak se oblast palce 

nohy zvýšeně vyklenuje. (Cotta, 1995) 

Při varózním postavení nohy se stáčí chodidlo dovnitř a při valgózním postavení nohy se 

stáčí chodidlo ven. (V éle, 1997) 
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Otok hlezenního kloubu 

Otoky dolnfch končetin mohou být projevem celé řady patofyziologických poruch a 

nemoci. 

Otoky dolnfch končetin jsou častým důvodem, proč pacient vyhledá lékaře, a jsou 

také častým důvodem pro odesláni nemocného na cévnf vyšetřeni. Je třeba si uvědomit, 

že otoky nejsou samostatným onemocněnfm, ale jsou přiznakem, který doprovází celou 

řadu různých patologických stavů. Mohou se ale objevit i za určitých situaci, kdy 

nemusí být zjištěna žádná choroba. (Broulíková, 2008) 

Otoky hlezenního kloubu jsou dobře patrné a hmatné. U revmatických onemocnění se 

většinou jedná o zvětšeni pojivové tkáně kloubnfho pouzdra jako důsledek chronického 

drážděni. Poruchy odtoku krve v žilách mohou vést k výraznému otoku kolem kotnfků a 

oblasti bérce. Otoky způsobené poruchou krevnfho odtoku se dají poměrně dobře 

rozlišit od otoku hlezenního kloubu. Otoky způsobené poruchou krevnfho odtoku jsou 

plošné a předcházejí vzniku křečových žil. (Cotta, 1995) 

Lokalizované otoky bývají zánětlivého či alergického původu, nebo jsou následkem 

regionálnf venostázy či lymfostázy. Kůže nad zánětlivým otokem je napjatá, zarudlá a 

teplejší. Zánětlivý otok bývá bolestivý. Venostatické otoky jsou zpravidla měkké, kůže 

je napjatá, může být cyanotická. Lymfostatický otok má tužší konzistenci, barva kůže se 

nemění, při delším trvání dochází k induraci kůže a podkoží. 

Generalizované otoky jsou výsledkem retence tekutin a lze je rozpoznat až po 

zmnožení extracelulární tekutiny o 2 - 4 litry. Bývají nápadné zejména periorbitálně, 

kde je řfdké podkožnf vazivo. Jinak závisí jejich lokalizace v různé míře na poloze 

nemocného (u chodících nemocných maleolárně, u ležících v sakrální krajině). 

Pokročilé generalizované prosáknutí kůže nazýváme anasarka. (Klener, 2006) 

Otok zjišťujeme pohledem a pohmatem. V místech tlaku přiléhajícího oděvu, ponožek a 

obuvi vznikají sklesliny. Při zatlačení prstem vzniká v místě otoku důlek. U 

cl_!ronického otoku, kde dochází ke sklerotické induraci podkoží, je vznik důlku při 

tlaku prstu méně patrný. Při ústupu otoku se kůže řasí. (Chrobák, 2003) 
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Omezení pohyblivosti 

Rozsah pohyblivosti kloubního spojení mezi bércem a nohou je převážně závislé na 

funkci horního hlezenního kloubu. Hlezenní kost se pohybuje ve vidlici mezi vnějším a 

vnitřním kotníkem a je pevně držena vazivovým aparátem kloubního pouzdra. 

Zvedáním a klesáním nohy dochází ke klouzavému posunu v horním hlezenním kloubu. 

Při omezení pohyblivosti se objeví porucha chůze, zvláště jsou-li přítomny navíc 

bolesti. (Cotta, 1995) 

Nadváha 

Hlezenní klouby a klouby nohy jsou vystaveny při zvýšené tělesné váze vyšší zátěži. 

Kromě toho je postižena podélná a příčná klenba nohy, takže u osob s nadváhou může 

časem docházet k předčasným degenerativním projevům z přetížení. (Cotta, 1995) 
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2.4 Diferenciální diagnostika a terapie otoků 

Diferenciální diagnostika otoků dolních končetin se opírá o pečlivou anamnézu - je 

třeba pátrat po vyvolávající situaci, předchorobf, operacích a úrazech. Klinické 

vyšetřeni by mělo prokázat přítomnost tekutiny v intersticiu (pitting test), což se u 

chodících nemocných nejlépe prokazuje tlakem prstu na bérec, kdy vznikne důlek. U 

ležících osob pátráme po prosáknutí v níže uložených partiích, tzn. v bederní a křížové 

krajině. U lokálních otoků je třeba myslet na zánětlivý původ (dna, artritida, ... ), u 

akutního otoku postihujícího jednu dolní končetinu je třeba vždy na prvním místě 

vyloučit akutní žilní trombózu. Základní laboratorní vyšetření by mělo odkrýt buď 

zánětlivý původ, nebo interní onemocněni. Podrobné interní vyšetření, EKG, RTG plic 

a srdce, echokardiografické vyšetřeni pak ohodnotí kardiálnf kompenzaci. (Broulíková, 

2008) 

Terapie je závislá na příčině. Obecnou zásadou v léčbě generalizovaných otoků je 

omezeni soli v potravě, omezeni tekutin a podáni diuretik. Nejpoužfvanější a 

nejúčinnější jsou kličková diuretika se silným natriuretickým účinkem. (Klener, 2006) 

Léčba otoků spočívá ve zjištění příčiny a její kauzální léčbě včetně režimových 

opatřeni, jako např. polohováni dolních končetin, omezení dlouhého stání a sezení, 

cvičeni s dolními končetinami s uplatněním svalově - žilní pumpy a elastická komprese. 

(Broulíková, 2008) 
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2.5 Sarkoidóza 

Sarkoidóza je systémové granulomatózní onemocnění neznámé etiologie s akumulací 

imunokompetentních buněk {T - lymfocytů a makrofágů) v místě aktivního zánětu. 

Přestože převažují plicní projevy, může proces postihnout prakticky každý orgán a 

symptomatologie je někdy velmi pestrá. N a základě uznávané koncepce lze sarkoidózu 

moďologicky charakterizovat především lymfocytární alveolitidou a systémovou 

tvorbou nekazeifikujících epiteloidních granulomů. Během nemoc1 dochází 

k významným imunologickým odchylkám, jejichž mechanismy nejsou zatím objasněny, 

ale mají jistě důležitý patogenetický význam. Z imunologického pohledu je proto 

možné sarkoidózu považovat za abnormální imunitní reakci na neznámou noxu 

antigenní povahy. 

Při systematickém zařazování do klinických nozologických jednotek činí sarkoidóza 

poněkud problémy. V desáté revizi mezinárodní klasifikace nemocí ji najdeme ve 

skupině" Některé poruchy mechanismu imunity'' pod kódem D86.0 až D 86.9. Do této 

kategorie byly kromě sarkoidózy zařazeny především imunodeficitní stavy, s nimiž má 

sarkoidóza velmi málo společného. Mezi formami nemoci můžeme klasifikovat 

samostatným kódem sarkoidózu plic, uzlin a kůže. 

Z patologickoanatomického hlediska bývá zařazována mezi dosti nevyhraněnou 

skupinu granulomatóz. V moderní pneumologické literatuře se nejčastěji používá 

zařazení mezi rozsáhlou skupinu intersticiálních plicních procesů s podobnými 

klinickými, radiologickými a funkčními projevy. 

Název pochází z řeckých slov "sark" (maso) a "oid" (podobný) a vychází vlastně 

z prvru'ho patologickoanatomického popisu. 

Současné nároky na charakterizaci nozologické jednotky předpokládají klinický popis, 

specifikaci strukturálních nebo funkčních změn a určení příčiny nemoci. Od 70. let byla 

postupně zpracovávána popisná definice sarkoidózy, která by nemoc objektivně 

charakterizovala a vyčlenila od jiných jednotek s použitím obecně uznávaných 

vyšetřovacích metod. V současnosti se dospělo k poslední verzi deskriptivní definice 

sarkoidózy, která byla přijata na světové konferenci v Kjótu v roce 1991: 
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Sarkoidóza je systémové onemocnění neznámé příčiny. Obvykle postihuje dospělé 

pacienty mladého nebo středního věku, často se projevuje jako oboustranná hilová 

lymfadenopatie, plicní infiltrace, oční a kožní léze. Mohou být také postiženy játra, 

slezina, lymfatické uzliny, slinné žlázy, srdce, nervOlý systém, svaly, kosti a jiné orgány. 

Diagnózu sarkoidózy možno stanovit, když klinické a radiologické nálezy podpoří 

průkaz nekazeifikujícího granulomu. Granulomy jiných známých příčin a lokální 

sarkoidní reakce by měly být vyloučeny. 

Průběh a prognóza mohou korelovat se zpusobem vzniku a rozsahem nemoci. Akutní 

začátek s nodózním erytémem nebo asymptomatická bilaterální hilová lymfadenopatie 

většinou předznamenávají spontánní remisi, zatímco postupný nástup potíží, zvláště 

s četnějšími mímoplícními lézemi, může být sledován rozvojem progresivní fibrózy plic a 

jiných orgánů. Léčba kortikosteroidy přináší ústup obtíží, potlačení tvorby granulomů, 

normalizaci hodnot. (Kolek, 1998) 

2.5.1 Akutní a chronická forma onemocnění 

Akutní forma 

Vzniká obvykle u nemocných ve věku od 20 do 40 let. Prezentuje se nejčastěji 

bilaterální hilovou lymfadenopatií nebo rozvinutým LOfgrenovým syndromem. Autor 

tento syndrom popsal jako BHL spolu s nodózním erytémem, artritidou nebo 

periartritidou kolem kotníků a horečkou. Imunologické abnormality jsou více 

vyznačeny než u jiných forem nemoci. Projevy bývají přechodné, onemocnění má sklon 

ke spontánním remisím, reaguje příznivě na terapii a má převážně dobrou prognózu. 

Tyto projevy onemocnění jsou jediné, které lze s vysokou pravděpodobností považovat 

za vlastní začátek onemocnění. 

Akutní projevy sarkoidózy odeznívají v průběhu týdnů, takže někteří autoři preferují 

spíše termín subakutní onemocnění. Akutní sarkoidóza se může projevit také jako 

chřipkovité onemocnění, nebo připomíná jiný zánět horních dýchacích cest, bývají 

bolesti hrudníku, kašel a dušnost. Objevují se polyartralgie, otoky kolem kotníků, 

konjunktivitida, uveitida nebo jiné orgánové projevy. I po odeznění klinických potíží 

mohou přetrvávat rentgenologické a imunologické změny. 
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Chronická forma 

Chronická forma sarkoidózy vzniká nenápadně, je častější u nemocných starších 40 let a 

její prognóza je nejistá. Častěji postihuje plicní parenchym a mívá závažnější 

mimoplicní léze. Chronickým se může stát i onemocnění s akutním začátkem, jehož 

projevy neustoupí do 2 let. Je však těžké a mnohdy nemožné stanovit dobu vzniku 

nemoci, jestliže byl začátek plíživý s neurčitě dlouhou dobou latence. 

Klinické projevy u chronické formy začínají ponámahovou dušností, která zvolna 

narůstá, typický je suchý, dráždivý kašel. Mohou být subfebrilie, úbytek hmotnosti a 

celková slabost. I mimoplicní příznaky mají chronický charakter, ať jde o kožní 

eflorescence, polyartralgie, hepatopatie, oční nebo jiné projevy. Při rozvoji plicní 

fibrózy vzniká zvolna respirační insuficience a cor pulmonale. (Kolek, 1998) 

2.5.2 Sarkoidóza pohybového ústrojí 

Kloubní afekce často provázejí nodózní erytém. Jde o polyartralgie a artritidy s možným 

synoviálním výpotkem, které mají zpravidla akutní začátek a trvají několik týdnů. 

Artritidy mohou migrovat nebo recidivovat, postihují častěji více kloubů. 

Monoartikulární postižení je méně časté a může vést k deformitám. Chronická 

perzistující polyartritida bývá spojena s dalšími orgánovými projevy sarkoidózy a vede 

k deformitám a destrukcím kloubů. Odlišení od revmatoidní artritidy je obtížné, při 

pochybnostech je vhodné provést biopsii synovie, která může prokázat nekazefikující 

granulomy. 

Kostní změny byly popsány jako Jiinglingova osteitis cystoides. Vyskytují se častěji u 

chronických forem nemoci a jsou většinou latentní. Jen vzácně jsou spoJeny 

s deformujícími projevy někdy mutilujícího charakteru, vedoucí ke ztrátě prstů. 

Poměrně častým jevem u sarkoidózy je osteoporóza, která má několik příčin. U žen 

může být spojena s menopauzou, nejčastěji však vzniká jako následek léčby kortikoidy. 

Novější studie s použitím denzitometrie však ukázaly, že u neléčené sarkoidózy dochází 

k resorpci kostních struktur a demineralizaci, jejichž podkladem je zvýšená hladina 

aktivního vitamínu D3, ale zřejmě i jiné faktory. (Kolek, 1998) 
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2.5.3 Orgánové projevy sarkoidózy 

V literatuře se nejčastěji setkáme s rozdělerúm sarkoidózy dle převažujícího orgánového 

postižení. Toto rozdělení má svou logiku nejen z hlediska diferenciální diagnostiky, ale 

i z hlediska terapie a prognózy. 

V tomto členění bývá tendence odlišit nitrohrudní a mimohrudní sarkoidózu. 

Sarkoidóza může postihnout prakticky kterýkoliv orgán. Pochybuje se pouze o možnosti 

postižení nadledvin a penisu. Nejčastěji však postihuje plíce. (Kolek, 1998) 

2.5.4 Kožní projevy sarkoidózy 

Kožní manifestace je nejdéle známým projevem sarkoidózy. Má řadu variant, které 

nemusí být vždy vyhraněné a mají různý průběh a prognózu. 

Nodózní erytém se vyskytuje nejčastěji a hodnotí se jako příznak akutního začátku 

nemoci. Je však příznakem nespecifickým a považuje se za alergickou reakci na různá 

agens. V rozsáhlé multicentrické studii zpracované Jamesem a Williamsem (1985) byl u 

3676 pacientů nodózní erytém přítomen v 17%. 

Typickou lokalizací vínově červených, lehce vyvýšených skvrn jsou dolní končetiny se 

symetrickým postižením v oblasti bérců. Může se však vyskytovat i na jiných částech 

těla. Léze jsou bolestivé na dotyk a mohou být spojené s otoky a bolestmi kloubů, 

především talokrurálních. Provázející teploty i ostatní projevy trvají 2-3 týdny. Samotné 

kožní léze jsou načervenalé, mění barvu od vínově červené přes nahnědlou až 

namodralou a mohou trvat až 20 týdnů. Recidivy se objevují zpravidla za 3 až 12 

měsíců. Stavy spojené s nodózrúm erytémem mají nejlepší prognózu ze všech forem 

sarkoidózy. Někdy je nodózní erytém vystupňován tak, že celé končetiny jsou oteklé a 

bolestivé, což znemožňuje chůzi. (Kolek, 1998) 
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2.5.5 Farmakologická léčba mimoplicní sarkoidózy 

Léčba oolyartralgií 

Zpravidla se udává, že stačí nemocné jen sledovat. Nepříjemné symptomy někdy vedou 

k podávání nesteroidních antirevmatik s tím, že mohou uplatnit jako inhibitor 

prostaglandinů. Někdy jsou symptomy tak bolestivé, že je nutné podat celkově 

kortikosteroidy. Měla by však stačit menší dávka po krátkou dobu několika týdnů, 

maximálně měsíců. 

Léčba kožní sarkoidózy 

Zatímco nodózní erytém ustupuje do 3-4 týdnů, mnohé kožní léze mají torpidní 

charakter a znamenají vážný kosmetický defekt. Největším problémem je lupus pemio. 

Při léčbě kortikosteroidy sice pomalu ustupuje, ale do 6 měsíců recidivuje a vyžaduje 

další léčbu. (Kolek, 1998) 
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2.6 Anatomie hlezenního kloubu 

2.6.1 Skelet a kosti nohy 

Kostra nohy odlišuje člověka od všech jeho předchůdců. Obsahuje 26 kostí, které 

vytvářejí jakousi polokouli, kterou označujeme jako klenbu nožní. 

Při chůzi i stoji se zátěž přenáší z talu na všechny ostatní kosti. V daném postavení 

klenby jsou kosti drženy jednak ligamenty a plantární aponeurózou udržující klenbu 

staticky, jednak smyčkou dlouhých lýtkových svalů spojenou s krátkými svaly nohy, 

která tvoří jakýsi třmen, podpírající klenbu dynamicky. 

Skelet tvoří 7 kostí tarzálních, 5 kostí metatarzálních a 14 kostí falangeálních. (obr. 1.) 

Tarsus tvoří talus a calcaneus, os naviculare, os cuboideum a 3 ossa cuneiformia. Mezi 

prvními dvěma a ostatními pěti kostmi tarzu vzniká Chopartova linie tvořící tzv. 

Chopartův kloub. 

Metatarsus tvoří ossa metatarsalia (I-V). 

Mezi metatarzem a falangy je Lisfrankova linie tvořící tzv. Lisfrankův kloub. 

Falangy tvoří ossa digitorum pedis (pro každý prstec kromě palce jsou tři, palec má 

pouze dva). 

Všechny kosti nohy jsou spojeny mezi sebou klouby a kosti nohy jsou kloubně spojeny 

s kostrou bérce. (V éle, 1997) 

obr. 1. Skelet nohy (V éle, 1995) 
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2.6.2 Klouby nohy 

Pro zcela specifickou lokomoční funkci lidské dolní končetiny je nezbytné, aby noha, 

která je terminálním článkem končetiny, plnila jak statické, tak dynamické funkce. 

K tomu musí být dostatečně flexibilní, ale zároveň i dostatečně rigidní. Každý krok 

začíná noha jako pružná, flexibilní a přizpůsobivá struktura, a končí jej jako rigidní 

páka. Pružnost nohy zajišťuje již tvar jednotlivých kostí, jejich vzájemná vazba 

ligamentózními strukturami a fixace nožních kleneb svalovým aparátem bérce nohy. 

(Véle, F., Čumpelík, J.- Pavlů, D., 2001) 

Articulatio talocruralís 

Articulatio talocruralis, horní zánártní, neboli hlezenní kloub, je složený kloub, ve 

kterém se spojují obě bércové kostí ( tibie a fibula spojené syndesmózou ) tvořící jamku 

kloubu s hlavicí reprezentovanou kladkou hlezenní kosti. (Dylevský, 1., Druga, R.

Mrázková, 0., 2000) 

Hlavice kloubu je trochlea tali s kloubními povrchy na proximální ploše i na obou 

bočních plochách. Jamka je vidlice tvořená tibií s vnitřním kotníkem a s připojeným 

zevním kotníkem, zevní kotník zasahuje distálněji. Trochlea tali je širší vpředu, a proto 

má pří dorzální flexi v kloubu tendenci roztlačovat od sebe oba kotníky. (Čihák, 2001) 

Pouzdro kloubu se až na malé výjimky upíná na okrajích kloubních ploch. Kostní hmota 

obou kotníků, mimo kloubní plochy, je vně kloubu. Pouzdro je vpředu i vzadu velmi 

slabé a volné. Je zesíleno systémy postranních vazů. (obr. 2.) 

obr. 2. Ligamenta zpevňující klenbu nohy (V éle, 1995) 
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• Zesílení pouzdra- ligamenta collateralia 

Ligamentum collaterale mediale je trojúhelníkovitý vaz, který dosahuje dopředu až na 

os naviculare. (Čihák, 2001) 

Hluboká část tohoto vazu má základní význam pro stabilitu kloubu na vnitřním okraji 

nohy. ( Dylevský, I., Druga, R.- Mrázková, 0., 2000) 

Ligamentum collaterale laterale, neboli zevní postranní vazivový komplex je slabším 

protějškem vnitřního deltového vazu. Nejvýznamnější součástí tohoto komplexu 

Ligamentum talofibulare anterius. Tento vaz je primárním stabilizátorem hlezenního 

kloubu. Jde o vaz, který je nejčastějším místem poranění zevního vazivového komplexu 

hlezenního kloubu při inverzně působícím násilí. Vaz je také hlavním zdrojem bolestivé 

signalizace při přetížení hlezenního kloubu. ( Dylevský, I., Druga, R.- Mrázková, 0., 

2000) 

• Pohyby v horním hlezenním kloubu 

Základní postavení zaujímá kloub při normálním stoji, z něho jsou možné tyto pohyby: 

(Čihák, 2001) 

- plantárníjlexe - v rozsahu 30- 35° 

dorzální flexe - v rozsahu 20- 25° 

Dle Kapandjiho je rozsah dorzání flexe 20 - 30° s možným spojením s extenzí prstů a 

mírnou pronací a everzí nohy. Rozsah plantární flexe je 30- 50°. Tento pohyb je zřídka 

kdy čistý. (Kapandji, 1970) 

Pokud se tyto pohyby dostanou do krajních pozic, není kotník jediným aktivním 

kloubem, tarzální klouby přispívají malým rozsahem pohybu. V krajní dorzální flexi 

přispívají několika stupni, zatímco plantární oblouky se zplošťují. Naopak během krajní 

plantární flexe je zvětšení rozsahu pohybu provázeno prohloubením plantárních 

oblouků (obr. 3.). (Kapandji, 1970) 

! 
I , 

' '\ 

obr.3. Plantární a dorzální flexe nohy dle Kapandjiho (Kapandji, 1970) 
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Inverze= supinace znamená otáčení nohy tak, že planta se vtáčí mediálně a 

rozsah tohoto pohybu je asi 50° + addukce (vtáčení chodidla, pohyb kolem 

vertikály) 

Everze= pronace znamená otáčení nohy kolem podélné osy chodidla tak, že 

planta se vytáčí laterálně a rozsah tohoto pohybu je asi 25° +abdukce (vybočení 

chodidla ven). (Dylevský, 1., Droga, R.- Mrázková, 0., 2000, Véle, F., 

Čumpelík, J.- Pavlů, D. 2001) 

Articulatio subtalaris 

Articulatio subtalaris, dolní hlezenní kloub je funkční jednotka na spodní straně 

hlezenní kosti a na horní ploše patní kosti. Jde o kulovitý kloub, ve kterém kloubní 

hlavici reprezentuje plocha patní kosti. Pouzdro kloubu je krátké, poměrně tenké a 

kloubní štěrbina nekomunikuje s ostatními tarzálními klouby. (Dylevský, 1., Droga, R.

Mrázková, 0., 2000) 

• Zesílení pouzdra 

Ligamentum talocalcaneare posterius, mediale et laterale, názvy vazů určují polohu 

vůči kloubu. 

Ligamentum talocalcaneare interosseum, silný vaz, který spojuje talus a calcaneus 

uvnitř sinus tarzi. (Čihák, 2001) 

Articulatio talocalcaneonavicularis 

Articulatio talocalcaneonavicularis je anatomickou částí předního oddílu dolního 

zánártního kloubu. Kloubní plochy reprezentuje hlavice na talu, překrytá hlubokou 

konkavitou člunkové kosti a střední a přední kloubní ploška talu a calcaneu. (Dylevský, 

1., Droga, R.- Mrázková, 0., 2000) 

• Zesílení pouzdra 

Ligamentum calcaneonaviculare plantare et dorsale. (Dylevský, 1., Droga, R.

Mrázková, 0., 2000) 

23 



• Pohyby v dolním zánártním kloubu 

Tyto pohyby jsou kombinované, založené na vzájemné vazbě složek kloubu. Tím, že 

talus a calcaneus jsou spojeny dvakrát, vzadu v subtalárním válcovém kloubu a vpředu 

kulovitém kloubu talokalkaneonavikulárním, vzniká jediná šikmá osa vzájemných 

pohybů těchto dvou kostí a tím celého tarsu a celé nohy. 

Osa těchto pohybů jde od zevní strany zadního okraje patní kostí šikmo dopředu 

mediálně do colum tali a nad os navículare, současně je skloněna zdola zezadu směrem 

nahoru dopředu. Kolem této osy pak tarsus koná pohyby jako celek, jsou to: 

Inverze nohy, pří níž je sdružena plantární flexe s addukcí a se supinací nohy. 

Everse nohy, pří níž je sdružena dorzální flexe s abdukcí a s pronací nohy. (Čihák, 

2001) 

Chopartův kloub 

Articulatio tarsí transverza je klinický název pro kloubní spojení hlezenní kosti s kostí 

člunkovou a kostí patní s krychlovou kostí. Latinský název kloubu je odvozen 

z příčného průběhu kloubní štěrbiny, která má tvar ležatého písmene S. 

Chopartův kloub je pod kontrolou subtalárního kloubu. Tato kontrola se uplatňuje 

především pří chůzi, kdy např. v momentu kontaktu nohy s podložkou je subtalární 

kloub v everzi, noha se uvolní v Chopartově kloubu a je lépe přizpůsobena povrchu 

terénu. (Dylevský, I., Druga, R.- Mrázková, 0., 2000) 

24 



2.6.3 Přehled funkce bércových svalů 

Sval DF PF 
m. tibialis anterior H X 
m. extensor digitorum longus H X 
m. peroneus tercius H X 
m. extensor hallucis lonQus p X 
m. gastrocnemius X H 
m. soleus X H 
m. plantaris X p 

m.peroneus longus X p 

m. perone u s brevis X p 

m. flexor digitorum longus X p 

m. flexor hallucis longus X p 
m. tibialis posterior X p 

Tab.č.l. Funkce svalů bérce (Véle, 1995) 

DF = dorzální flexe nohy 

PF = plantámí flexe nohy 

IV (S)= inverze (supinace) 

EV (PR) = everze (pronace) 

FLE = flexe prstců 

EXT = extenze prstců 

H = hlavní sval 

P = pomocný sYal 

IV (S) EV (PR) FLE EXT 

X X X X 

X H X H 
X H X X 
p X X H 
X X X X 
X X X X 

X X X X 
X H X X 
X H X X 
p X H X 
p X H X 
H X X X 
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2. 7 Kineziologie hlezenního kloubu 

2.7.1 Nožní klenba 

Tvar nožní klenby je patrný z obr. 4. Jsou zde tři hlavní opomé body (metatarz palce, 

metatarz malíku a pata). (Véle, 1997) 

obr. 4. Klenba nohy (Véle, 1995) 

Tyto tři opomé body rozdělují nožní klenbu na přední příčnou, laterální podélnou a 

mediální podélnou. Největší vyklenutí má mediální podélná část. 

Funkci nožní klenby a rozdělení zátěže při stoji lze dobře hodnotit na plantogramu (obr. 

5.). (Véle, 1997) 

,.. ....... . 

~~ . 
obr. 5. Plantogram (Véle, 1995) 
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EMG studie ukázaly, že krátké svaly nohy se neaktivují ve stoji, ale při odvíjení nohy. 

To by svědčilo o tom, že při statické zátěži je klenba nohy držena ligamentózně a při 

dynamické zátěži se připojí činnost svalová. Hlavní zátěž při odvíjení nohy spočívá na 

m. triceps surae, který musí vyvinout podle rychlosti zvednutí sílu rovnou dvojnásobku 

hmotnosti těla. Ostatní svaly podílející se na zvednutí paty se účastní jenom asi 5%. Asi 

20% dynamické zátěže působící na klenbu je zajištěno dlouhými svaly a hlavní podíl 

zátěže spočívá na plantámích ligamentech, plantární aponeuróze a vnitřních svalech 

nohy. Pokud přetížení plantámích ligament a krátkých svalů při zkrácení m. triceps 

surae, může dojít k poklesu klenby nožní. (V éle, 1997) 

2.7.2 Řízení polohy a pohybu - nocicepce a interocepce 

Při tvorbě i realizaci jak polohových, tak pohybových programů hraje důležitou roli 

aference, která ji vytváří, spouští a řídí. 

Nociceptivní informace signalizuje, že při dané činnosti dochází k přetížení s možností 

poškození zatěžované tkáně, nebo že ve vnitřním prostředí jsou takové změny, které 

zamýšlený výkon nemohou bez problémů realizovat. 

Podle Briiggera (1971) nemusejí být nociceptivní a interoceptivní informace zpočátku 

ještě vědomé, ale mohou již podvědomě modifikovat posturální nebo pohybový 

program, aby nedocházelo pohybem k dalšímu poškozování struktury. 

Postupně tak dojde k vytvoření a fixaci atypického ,,náhradního" pohybového 

programu. Takový program zabrání určitému směru pohybu, působí pak jako nevhodné 

omezení, pohybová bariéra nebo pohybová blokáda. (V éle, 1997) 

2.7.3 Zatížení nohy ve stoji 

Stabilizace vertikální polohy je složitý dynamický proces, který vyžaduje součinnost 

subkortikálních struktur včetně cerebella. Tato činnost je řízena proprioceptory 

z vestibulárního aparátu a z periferie pohybového systému, aferencí optomotorickou, _ 

exteroceptory kůže a interoceptory vnitřních orgánů (Trnavský, 1994) 

Při klidném stoji se promítá těžnice tělního těžiště lehce dopředu před os naviculare, 

kde osciluje ve frekvenci 1,5 Hz v rozsahu 1-2cm. Tyto výkyvy lze registrovat např. 

Rombergovým testem. (Rašev, 1995) 
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Udržováním stability stoje je zajištěno aktivací posturálních svalů. 

Při vyrovnaném stabilním stoji je korekce polohy zajišťována jen malou aktivitou 

autochtonní muskulatury, m. iliopsoas, akrálními svaly dolní končetiny a m. soleus. 

Při horší stabilitě se postupně aktivují svaly lýtkové a bércové, později stehenní, až 

dlouhé svaly trupu. 

Udržování rovnováhy vyžaduje nejen organizaci správných pohybových strategií, ale i 

smyslů, zejména zraku, vestibulárních informací, sluchu a propriocepce. Posturální 

stabilita vyžaduje obojí, vybrat správný smysl pro prostorovou orientaci a vybrat 

nejvhodnější pohybovou strategii. (Trnavský, 1994) 

2.8 Funkce nohy 

Hlavní funkcí nohy je udržet kontakt s podložkou. K tomuto účelu je zapotřebí 

schopnost adaptace na tvar terénu takovým způsobem, aby byl zajištěn pevný a 

bezpečný kontakt s terénem, který by zajistil stabilitu nohy jako opory těla vůči 

gravitaci. Noha tlumí i mechanické nárazy, které vznikají při lokomoci a přenášejí se 

kloubním řetězcem dolní končetiny na vyšší segmenty, kde jsou dále tlumeny pružnou 

páteří. (Láník, 1990) 

Tato akrální část slouží k přenosu zátěže na podložku, o níž se opíráme při stoji, nebo 

lokomoci. Noha prodělala dlouhý vývoj od živočišných předchůdců člověka, kdy 

sloužila k úchopu, šplhání apod., až ke své dnešní podobě. (Dungl, 1989) 

Noha měla nejprve tedy chápavou funkci, která je schopna se rozvinout v případě, že se 

nevyvinou horní končetiny, takže je možné provádět nohou i precizní pohyby, které 

mohou nahradit chápavou funkci ruky. (V éle, 1997) 

Nohy jsou zatěžovány střídavě vahou celého těla. Čidla umístěna na plantu i uvnitř 

nohy vnímají lokální rozložení tlaku a konfiguraci segmentů. Vnitřní svaly nohy se 

aktivují při adaptaci na terén, který má proprioceptivně vnímat. (V éle, 1997) 

Lehčí korekce vzpřímeného stoje probíhají pravděpodobně činností ve vnitřních svalech 

nohy, protože aktivitu svalstva bérce ve vyváženém vzpřímeném stoji aspekcí 

nepozorujeme. (Véle, 2001) 
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3. Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Rehabilitace pacientky byla prováděna v tělocvičně lůžkových pacientů. Místnost byla 

společná pro všechny pacienty ležící v Revmatologickém ústavu. V této společné 

místnosti je umístěno 6 polohovatelných lůžek oddělených závěsy. Terapie byla 

prováděna po celou dobu hospitalizace pacientky, od 16.1.2008, kdy byla odebrána 

anamnéza, proveden vstupní kineziologický rozbor, a také provedena první rehabilitace. 

Terapie byla ukončena dne 30.1.2008, v den propuštění pacientky a tento den byl také 

proveden výstupní kineziologický rozbor. 

Pacientka zde nebyla hospitalizována z důvodu terapie. Pobyt byl diagnostický, pro 

stanovení diagnózy a další podrobné vyšetření vzhledem k nespecifickým obtížím. 

Proto jí nebyla navrhnuta fyzikální terapie. Terapie byla proto prováděna pouze 

v tělocvičně lůžkových pacientů jako individuální L TV- kondiční a analytické metody. 

Jedna rehabilitační jednotka trvala 45 min. 

Přístupné byly tyto pomůcky: pružný tah, overball, polohovací desky a válce, míčky 

ježek, balanční pomů9ky. 
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3. 2 Vstupní data 

Vyšetřovaná osoba: A. J., žena 

Ročnik: 1952 

Diagnóza: Sarkoidóza a její kloubni projevy 

Současné obtíže: bolest a otok hlezennich kloubů a dorza nohy bilat., trvajících od 

23.12.2007 

3.3 Anamnéza 

RA: matka zemřela v 86letech na CMP, otec zemřel v 81letech na AIM, DM 

bratr a 2 děti zdrávi 

bez výskytu revmatismu a obdobných onemocněni 

OA: BDO, astma bronchiale v předškolním věku 

úrazy O, operace O 

GA: menstruace 14-55let, 2x těhotenství a 2x spontánni porod bez komplikací 

AA:O 

SA: soběstačná, dobré rodinné podmínky 

dominantní HK: pravá 

zájmy: rekreačně jízda na kole, turistika 

PA: učitelka 2.st. ZŠ 

FA: O, přechodně Ketonal a inj. Dolmina, 

během hospitalizace: Dolmina, Prednison, CA eff., Vigantol, Paralen, Helicid 

Abusus: nekouří, alkohol a káva příležitostně 

NO: 

Duben 2007- bolest ramenniho kloubu P s brněním prstů, po RHB úleva. 23. 12. 2007 

náhlý otok a bolest nártu a kotníku L, po 3 dnech ústup. 27. 12. 2007 otok a bolest nártu 

a kotníku P, 6. 1. 2008 stejný výskyt vlevo.V tomto období 2x teplota 38.6°. Infekt 

neprodělala. Bolesti hlezenních kloubů s pesimem ranním i nočním. Velmi obtížná a 

bolestivá chůze, ujde cca 200m. Aspekcí výrazný otok hlezennich kloubů bilat. Mírná 

bolest ramenních kloubů při pohybu do flexe a RC kloubu LHK do DF a PF se 

sníženým kloubním rozsahem. Ztuhlost kloubní po ránu 30 minut. 
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3.4 Status presens 

Pacientka se cítí dobře, má bolesti v oblasti nohou, klidové a při chůzi 

164cm/ 63kg, BM1:23,4- norma 

úlevová poloha: elevace DKK v sedu na židli 

hodnocení bolesti (O - bez bolesti, 10 - max. bolest): 6 

3.5 Předchozí rehabilitace 

duben 2007- ambulantní RHB péče pro brnění prstů a bolest ramenního kloubu P 

s pozitivním efektem a ústupem bolesti. 

3.6 Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta 

Subj.: bolesti obou nártů a kotníků s pesimem ranním i nočním, sicca O, fotosenzitivita 

O, svalová slabost O, Raynaud O 

Obi.: Objektivní nález při přijetí: orientovaná, lucidní, afebrilní, spolupracuje, bez ikteru 

a cyanózy. Normostenická, chůze obtížná bez opory. 

Hlava: poklep nebol., výstupy hlavov. nervů nebol., inervace n. facialis fyziologická, 

bulby ve středním postavení, bez nystagmů, spojivky růžové, bez sekrece. 

Krk: karotidy tepou symetricky, krční žíly bez náplně, štítná žláza nezvětšena, uzliny 

nezvětšeny. 

Hrudník: souměrný, poklep plný, dýchání sklípkové, čisté, AS klidná, 2 ohraničené 

ozvy. 

Břicho: měkké, prohmatné, palpačně nebol., bez rezistence, tapottment neg. 

DK: bez varixů, otok hlezenních kloubů, pulzace hmatné do periferie, lýtka volná, 

nebol. 

Pohybové ústrojí: 

HK- artritida RC kloubu vlevo, mírné omezení flexe ramenních kloubů bilat., práskoty 

při pohybech. 

DK: otok obou nártů a perimall., citlivé TC a intertarz. klouby, bolestivé MTP IV a 

V vpravo. 

Páteř: Schober 4 cm, Thomayer 1 O cm, bez poruchy dynamiky. 

Závěr: polyartritida k vyšetření 
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Laboratorní yyšetření: CRP 16,9 - 13,6, mírná trombocytoza 

herno kultura negat., D- Dimery O, 1- negat. 

Imunologická vyšetření: 

Latex fixační test: negativní titr. 

Antinukleární protilátky: 80 titr, jemně zrnitá fluorescence, cirkulující imunokomplexy 

PEG 

RTG nález: 

Nohy: osteom v prox. phalanze palce vpravo, calcar calcanei bilat. 

Ruce: periartikulámí poróza 

Srdce, plíce: bránice klenutá, úhly ostré, zmnožení intersticia, srdce nezvětšeno, nelze 

vyloučit lehké rozšíření mediastina, prosím o cílený snímek. Fibrokalcifikační změny 

v podklíčkových polích. Lehké překrvení v hilech. 

Echokardiografické vyšetření: minim. množství tekutiny v perikardu. Ostatní nález 

zcela včetně tlaku v plicnici neg. 

EKG: fyziologická křivka 

DXA: Ll - L4 0,8, norma 

prox. femur -1,1, norma 

distal. radius -1,8, závěr: osteopenie dle WHO 

3. 7 Indikace k RHB 

Individuální L TV při arthritidě 

TMT na bolestivé klouby 

Mobilizace kloubů nohy 

N ácvik stereotypu chůze 
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4. Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření stoje 

Zezadu: 

Stoj o úzké bazi, zevní rotace v kyčelních kloubech bilat., podkolenní rýha L výše, lýtko 

L silnější, asymetrické držení trupu, dolní úhel lopatky L výše, rameno L výše, rotace 

hlavy +, rotace trupu + 

Zboku: 

Stoj na patách, PDK více vpřed, hyperextenze kolenních kloubů bilat., vyklenutá břišní 

stěna, oploštění bederní lordózy a hrudní kyfózy, zvětšena krční lordóza, semiflexe 

loketních kloubů, protrakce ramen, předsunuté držení hlavy 

Zepředu: 

Otok hlezenních kloubů a dorza nohou bilat., příčné a podélné plochonoží bilat., 

vyklenutá břišní stěna 

Vyšetření pánve: cristy ve stejné výši 

SIAS dx., SIAS sin. -ve stejné výši 

SlAP dx., SlAP sin. - ve stejné výši 

Dynamické vyšetření stoje 

• Rombergova zkouška I, II, III - bpn 

• Trendelenburg - Duchennova zkouška - svede, nedošlo k laterálnímu posunu 

pánve 

• V éleho test nohy - bpn 

Aspekce 

Kůže v oblasti dorza nohou a hlezenního kloubu bilat. silně napjata, s otokem měkkých 

tkání, s mírně zvýšenou potivostí, bez ztráty ochlupení a se zarudlým zabarvením. 

Zarudnutí pat a Achillovy šlachy bilat. 
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Palpace 

Kůže v oblasti dorza nohou a hlezenního kloubu bilat. - ztenčelá, ztráta posunlivosti, 

pružnosti a protažitelnosti, silné napětí kůže s otokem měkkých tkání. 

Palpační citlivost hlaviček metatarzů bilat., patní ostruhy bilat. a dorza nohy bilat. 

Hypotonus gluteálních svalů bilat., hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti Thp a 

Lp. 

Hodnocení otoku - palpačně bolestivý a tužší, po hlubší palpaci zůstává propadlina 

(postupně mizí), bez výrazné lokální prominence, otok je difuzní v celé oblasti nohou 

bilat. 

Vyšetření stoje na 2 vahách 

P 33 kg, L 30 kg- norma 

Vyšetření dýchání 

Dýchání - dolní hrudní 

Dechovou vlnu provede oběma směry 

Vyšetření rozvíjení páteře 

• předklon: výrazný rozvoj Cp, plynulý rozvoj až po Th/L přechod, oploštění Lp 

• záklon: plynulý rozvoj Cp a Thp, snížený rozvoj Th/L přechodu a Lp 

• úklon: symetricky bilat., plynulý rozvoj Cp a Thp, snížený rozvoj Lp 

Distance na páteři 

• Čepojevova vzdálenost (C7 + 8 cm kraniálně) - 3cm 

• Forestierova fleche (hrbol kosti týlní- zeď)- lem 

• Zkouška předklonu hlavy (brada- stemum) - Ocm 

•- Ottův příznak inklinační (C7 + 30cm kaudálně)- 2,5cm 

• Ottův příznak deklinační (C7 + 30cm kaudálně)- 1,5cm 

• Schoberova vzdálenost (L5 + 1 Ocm kraniálně) - 4cm 

• Stiborova vzdálenost (C7- L5)- 8cm 

• Thomayerova zkouška - l l cm, Zkouška lateroflexe - symetrie 
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Vyšetření chůze 

Pravidelný rytmus, stabilní, bolest především při odvíjení chodidla od podlahy, délka 

kroku bilat. kratší, zevní rotace kyčelních kloubů bilat., proximální typ chůze 

s výraznější flexí v kyčelních a kolenních kloubech, pohyb v hlezenních kloubech 

omezen - snížena dorzální flexe, ujde 200 m. 

Modifikace chůze 

Vzad: snížený rozsah extenze kyčelního kloubu bilat., délka kroku kratší bilat., fixace 

antalgického postavení v hlezenních kloubech bilat. se sníženým roz\ijením pohybu 

hlezenru'ho kloubu bilat. 

Chůze se zavřenýma očima: bpn 

Chůze se vzpaženými HKK: zapojení abduktorů kyčelních kloubů, nedochází 

k vybočení pánve 

Chůze po špičkách se vzpaženými HKK: nesvede pro bolest a sníženou kloubní 

pohyblivost hlezenních kloubů bilat. 

Chůze po schodech: svede s obtížemi, chůze antalgická 

Chůze po patách: nesvede 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 1996) 

Sval stupeň zkrácení 

vpravo vlevo 

m. Qastrocnemius 1 1 
m. soleus 2 2 
m. iliopsoas o o 
m. rectus femoris 1 1 
m. tenzor fascie latae o o 
adduktorv iednokloubové o o 
adduktory dvoukloubové o o 
flexory kolenního kloubu 1 1 
m. piriformis 1 1 
m. quadratus lumborum o o 
paravertebrální zádové svaly 1 1 
m. pectoralis major o o 
m.trapezius horní část o o 
m. levator scapulae o o 
m. sternocleidomastoideus o o 
Tabulka č.2. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
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Antropometrické vyšetření 

Délkové rozměry PDK LDK obvodové rozměry 

funkční 76 76 stehno 1 O cm nad patellou 

anatomická 82 82 stehno nad Kok přes.m.vasti QF 
ortopedická 90 90 koleno 

stehno 39 39 lýtko 
bérec 34 34 přes kotn fky 

noha 23 23 přes nárt a patu 

přes hlavice metatarzů 

Tabulka č. 3. Antropometrické vyšetření DKK 

Vyšetření hypermobility 

bederní páteř: 

Zkouška extenze bederní páteře dle Sachseho: A 

Zkouška předklonu dle Jandy: A 

Zkouška lateroflexe dle Jandy: A 

hrudní páteř: Zkouška rotace hrudní páteře dle Sachseho: A 

krční páteř: Zkouška rotace hlavy dle Sachseho: A 

klouby končetin: 

Zkouška šály dle Jandy: A 

PDK LDK 

43 44 
54 55 
38 38 

34 35 otok 

27 otok 27 otok 

34 otok 34 otok 

23 otok 23 otok 

Zkouška zapažených paží dle Jandy: A (dominantní PHK shora: vzdálenost 4cm, 

nedominantní LHK shora: vzdálenost 1 Ocm) 

Zkouška založených paží dle Jandy: B ( dlaně oboustranně překrývají horní E lopatek) 

Zkouška abdukce ramenního kloubu dle Sachseho: A 

Zkouška extendovaných loktů dle Sachseho: A 

Zkouška sepjatých rukou dle Jandy: A 

Zkouška sepjatých prstů dle Sachseho: A 

Zkouška posazení na paty: A 

Zkouška extenze kolenního kloubu dle Sachseho: A 

Zkouška rotací kyčelního kloubu dle Sachseho: A 
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Goniometrie kloubů HKK a DKK (Janda, V.- Pavlů, D., 1993) 

aktivněPDK pasivně PDK aktivněLDK pasivněLDK 

Kyčelní kloub (pozn.: flexe kyčelního kloubu prováděna s flexí kolenního kloubu) 
s 15-0-125 s 20-0-130 s 10-0-125 s 15-0-130 
F 40-0-25 F 45-0-30 F 40-0-25 F 45-0-30 
R 45-0-30 R 50-0-35 R45-0-30 R 50-0-35 
Kolenní kloub 
s 5-0-140 s 5-0-150 s 5-0-140 s 5-0-150 
Hlezenní kloub 
s 10-0-20 s 10-0-25 s 10-0-20 s 10-0-25 
R 10-0-30 R 15-0-35 R 10-0-30 R 15-0-40 
Prsty- metatarzofalangové klouby 
s 20-0-25 s 20-0-25 s 25-0-30 s 25-0-30 
Palec- metatarzofalangový kloub 
F 5-0-10 F 5-0-10 F 10-0-10 F 10-0-10 
Palec- interfalangový kloub 
s 0-0-45 s 0-0-50 s 0-0-45 s 0-0-50 
Prsty- IPl 
s 0-0-60 s 0-0-60 s 0-0-65 s 0-0-65 

Tabulka č.4. Gomometríe kloubů DKK 

aktivněPHK pasivněPHK aktivněLHK pasivně LHK 
Ramenní kloub 

s 35-0-150 s 35-0-155 s 35-0-155 s 35-0-160 

F 170-0-x F 175-0-x F 170-0-x F 175-0-x 

T 25-0-120 T 25-0-125 T 25-0-120 T 25-0-125 
R 80-0-80 R 85-0-80 R 80-0-80 R 85-0-85 
Loketní kloub 

s 0-0-140 s 5-0-140 s 0-0-140 s 5-0-145 
Předloktí 

R 90-0-85 R 90-0-85 R 85-0-85 R 85-0-85 
Zápěstní kloub 

s 80-0-80 s 85-0-85 s 60-0-55 s 65-0-60 
F 20-0-30 F 20-0-30 F 15-0-20 F 15-0-20 
Tabulka č. 5. Gomometríe kloubů HKK 
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Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

extenze kyčelního kloubu bilat.: provedla náhradním pohybovým stereotypem 

zapojením. gluteus max.- ischiokrurální svaly- paravertebrální svaly Lp homolaterálně

paravertebrální svaly Th/Lp homolaterálně- paravertebrální svaly Lp kontralaterálně

paravertebrální svaly Th/Lp kontralaterálně- aktivace svalů pletence pažního 

abdukce kyčelního kloubu bilat.: provedla správně 

Svalový test dle Jandy (Janda, 1996) 

Svalová síla svalstva trupu a dolních končetin 

sval pohyb 
trup rectus abdominis flexe 

obliq. ext.abd., obliq. int.abd. flexe s rotací 
erect. spinae,_g_uadr. lumbor. extenze 

· quadratus lumborum elevace pánve 
kyčel ilio_Q_soas flexe 

gluteus max., flexory kolen extenze 
' gluteus maximus extenze{ modifikace) 
adductores, gracilis,pectineus addukce 
Qluteus med.+min.,T.F. latae abdukce 
piriformis,obturatorii,Qemelii zevní rotace 

I gluteus min., T.F. latae vnitřní rotace 
koleno biceps fem.,semit.,semim. flexe 

· quadriceps femoris extenze 
kotník triceps surae Pflexe s ex.kolenní 

soleus Pflexe s flx.kolenní 
tibialis anterior supinace s Dflexí 
tibialis posterior supinace s Pflexí 

peroneus longus+brevis plantární pronace 
prsty lumbricales ll-V flexe MP 

inter. plant., adduc.hall. addukce 
inter. dorz., abduc.hall. abdukce 
flexor digitorum brevis flexeiP1 
flexor digitorum longus flexe IP2 
extens.digitorum .long. +brevis extenze 

palec flexor hallucis longus flexe 
extenzor hallucis longus extenze 

Tabulka č. 6. Svalová síla svalstva trupu a DKK 

Svalová síla svalstva krku a horních končetin 

pravá 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
4 

4+ 
5 
5 
5 
5 
4 

5 
4+ 
4 
4 
4 
3 

nesvede 
nesvede 

3+ 
4 
3+ 

4 

3+ 

Svalová síla svalstva krku a horních končetin na st. č. 5 bilat. 
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levá 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
4 

4+ 
5 
5 
5 
5 

4+ 

5 
4+ 
4 
4 
4 

3+ 

3+ 
4 

3+ 

4 
3+ 



Vyšetření joint play 

Funkční vyšetření: Lisfrankův kloub bilat.: omezena rotace nohy o 113 

Talokrurální kloub bilat.: DF hlezna omezena o 2/3 

Interphalangeální klouby (IPl, IP2) bilat.: dorzoplantárně- proží 

: laterolaterálně- proží 

Metatarzophalangeální klouby nohy (MP 1-5) bilat.: D-P- proží omezeně 

: laterolaterálně- proží 

Metatarzophalangeální kloub palce nohy bilat.: rotace- pruží 

Lisfrankův kloub bilat.: D-P- proží omezeně, tuhý fenomén bariéry 

: rotace- proží omezeně, tuhý fenomén bariéry 

: palpačně bolestivý 

Os cuboideum bilat.: D-P- proží omezeně 

Os naviculare bilat.: D-P- proží omezeně 

Os calcaneus bilat.: laterolaterálně- proží 

: D-P- proží omezeně 

: rotace- proží 

Talokrurální kloub dx.: dorzální posun- neproží, tuhý fenomén bariéry 

Talokrurální kloub sin.: dorzální posun- pruží 

Hlavička fibuly bilat.: D-V- proží 

Patella bilat.: volně pohyblivá laterolaterálně i kraniokaudálně 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému (HSS) 

VP - PDK flexe kyčel.kl.+kol.kl, stažení žeber kaudálně, oploštění břišní stěny: 

flektovaná LDK do elevace a flexe (přitažení k tělu v minim. rozsahu) - došlo 

k lordotizaci Lp, žebra po předchozím kaudálním postavení - udrží, oploštěnou břišní 

stěnu neudrží 

- LDK flexe kyčel.kl.+kol.kl, stažení žeber kaudálně, oploštění břišní stěny: 

flektovaná PDK do elevace a flexe (přitažení k tělu v minim. rozsahu) - došlo 

k lordotizaci Lp, žebra po předchozím kaudálním postavení - udrží, oploštěnou břišní 

stěnu neudrží. 
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Neurologické vyšetření 

LDK: 

Patellámí reflex: 3 

Reflex Achillovy šlachy: 3 

Medioplantární reflex: 3 

PDK: 

Patellární reflex: 3 

Reflex Achillovy šlachy: 3 

Medioplantární reflex: 3 

Vyšetření reflexních změn měkkých tkání dle Lewita (Lewit, 1996) 

kůže 

Aspekce: kůže v oblasti dorza nohou a hlezenm'ho kloubu bilat. silně napjata, s otokem 

měkkých tkání, s mírně zvýšenou potivostí, bez ztráty ochlupení, zarudlé zabarvení. 

Palpace: kůže v oblasti dorza nohou a hlezenního kloubu bilat.- ztenčelá, ztráta 

posunlivosti, pružnosti a protažitelnosti, silné napětí kůže s otokem měkkých tkání. 

podkoží 

podkoží v oblasti dorza nohou a hlezenního kloubu bilat.: omezena posunlivost, 

pružnost a protažitelnost 

Kiblerova řasa: lze volně nabrat v celé délce zad, bez bolesti 

svaly 

Palpace svalů DKK a vyšetření Trp dle Simonse a Travelové 

Pozn: TrP - aktivní trigger point, bpn - bez patologického nálezu 

Sval vpravo vlevo 
m. gastrocnemius hypertonus hypertonus 
m. soleus hypertonus, palpační citlivost hypertonus 
m. iliopsoas bpn bpn 
m. quadriceps femoris bpn bpn 
m. tenzor fascie latae bpn bl)n 
adduktory jednokloubové palpační citlivost palpační citlivost 
adduktory dvoukloubové bpn bpn 
ischiokrurální svaly palpační citlivost bpn 
m. piriformis palpační citlivost, aktivní Trp palpační citlivost, aktivní Tm_ 
m. quadratus lumborum bpn bpn 

paravertebr. zádové svaly hypertonus Thp, palpační hypertonus Thp, palpační 
citlivost citlivost 

m.tibialis anterior palpační citlivost bpn 
dorzum nohy palpační citlivost palpační citlivost 
extenzor hall. brev. et Ion. palpační citlivost palpační citlivost 
m._g_uadratus plantae palpační citlivost palpační citlivost 

Tabulka č. 7. Palpační vyšetření svalů DKK a Trp dle Simonse a Travelové 

(Travel, J.G- Simons D.G., 1992) 
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4.1 Závěr ze vstupního vyšetření 

Pacientka hospitalizována z důvodu otoků a hlezenních kloubů nejasné etiologie pro 

podrobnější vyšetření a stanovení diagnózy. 

Prvotní podezření byla spojitost s interním onemocněním především plic či kloubní 

projev sarkoidózy. 

Delší stoj a chůzi pacientka z důvodu bolesti nezvládá. Chůze je antalgická se zevní 

rotací kyčelních kloubů, s patologickými stereotypy a výrazně omezeným odvíjením 

chodidla od podlahy, s fixovaným postavením hlezenního kloubu a minimálním 

kloubním rozvíjením při chůzi. Zjištěna příčně plochá noha bilat. Aspekcí je znatelný 

výrazný otok v okolí hlezenního kloubu a dorza nohou bilat. se zarudlým zabarvením 

kůže. Najiné problémy si pacientka nestěžuje a cítí se dobře. 

Aspekcí zjištěna zvýšena krční lordóza, předsunuté držení hlavy, Forestierova fleche je 

lem. 

Stereotyp extenze kyčelního kloubu bilat. proveden náhradním pohybovým stereotypem 

se zapojením svalů pletence pažního. Oslaben hluboký stabilizační systém. 

Mírně snížena kloubní pohyblivost ramenních kloubů do flexe a RC kloubu LHK do 

DF a PF s omezenou kloubní vůli RC kloubu LHK. Omezení joint play kloubů nohou. 

Výrazně snížena DF hlezenních kloubů bilat. Zkrácením. triceps surae bilat. na st. 2., 

m. piriformis bilat., m. rectus femoris bilat. a flexory kolenního kloubu bilat. zkráceny 

na st. 1. 

Snížena svalová síla bilat.: břišní svaly, m. gluteus max., m. quadriceps femoris, m. 

tibialis anterior, m. tibialis posterior, peroneus longus et brevis a m. soleus na st. 4. 

Výraznější oslabení svalů v okolí prstů DKK a dorza nohou na st. 3+. 

Kůže v oblasti dorza nohy je silně napjata, se sníženou protažitelností a posunlivostí. 

V této oblasti pacientka udává palpační citlivost kůže, svalů a periostu. 
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5. Krátkodobý plán 

• obnovení pružnosti a posunlivosti kůže a podkoží v oblasti nohou 

• snížení bolesti nohou 

• snížení otoku nohou 

• posílení oslabených svalů 

• zlepšení postavení klenby nohy 

• obnovení joint play kloubů nohy 

• zvýšení kloubm'ho rozsahu 

• zlepšení stereotypu chůze 

6. Dlouhodobý plán 

• zlepšení funkce nohy jako nosného systému 

• zcela odstranit otok 

• zlepšení svalové koordinace v rámci optimálního zapojování zúčastněných svalů 

při chůzi 

• obnovení optimální chůze 

7. Návrh terapie 

• TMT- hlazení, míčkování, dorzální a plantární vějíř, protažení meziprstních řas 

• Senzomotorika - malá noha, nácvik půlkroku vpřed a vzad, nestabilní plochy 

• Mobilizace a manipulace kloubů se sníženou kloubní hrou 

• PIR dle Lewita pro zvětšení kloubního rozsahu a odstranění TrP 

• PIR s protažením pro zkrácené svaly 

• PNF (Kabath) - posílení oslabených svalů, relaxace zkrácených svalů 

• N ácvik stereotypu chůze 

• Posílení a aktivace HSS -

• Užití pružného tahu - protažení zkrácených svalů, posílení oslabených svalů 

7.1 Návrh fyzikální terapie (Capka, 1998) 

• vířivá koupel, voda hypotermická, 15 - 20 min, 1 Ox 
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8. Průběh rehabilitace 

8.1 Terapeutická jednotka 16.1.2008- proveden vstupní kineziologický rozbor 

Provedení: 

1. TMT- míčkování dorza a plosky nohou, plantární a dorzální vějíř, pro prokrvení a 

stimulaci plosky nohy provedena stimulace ježkem 

2. uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, na laterální a mediální straně kotníku všemi 

směry s využitím měkkých technik 

3. mobilizace kloubů nohy: MP 1-5: D- P + nůžkový hmat + dorzální a plantární vějíř 

: Lisfrankův kloub: D- P, rotace 

: os calcaneus: D- P 

: talokrurální kloub dx.: dorzální posun 

4. manipulace kloubů nohy: os cuboideum: D- P 

:os naviculare: D-P 

: talokrurální kloub dx: trakční manipulace 

5. PIR s protažením prom. triceps surae s využitím dechové synkinézy 

6. cvičební jednotka pro formování klenby nohy: nácvik malé nohy, nácvik půlkroku 

vpřed a vzad, úchopy předmětů: tužka, papír, korekce stoje se zatížením laterální strany 

plosky nohy 

7. posílení svalů nohou: nácvik izolovaných pohybů, kartáčování, poklep ve směru 

kontrakce svalu 

8. nácvik chůze: dbát na rozvíjení chodidla při chůzi, bez ZR kyčelních kloubů 

Výsledek: došlo k uvolnění kůže a podkoží, po skončení terapie pacientka udává menší 

palpační bolestivost celého okolí nohou. Došlo k protažení výrazně zkráceného m. 

triceps surae. 

Autoterapie: pacientka seznámena s RHB jednotkou pro cvičení propadlé klenby nožní. 

_ Zapůjčen pružný tah pro pasivní protažením. triceps surae. 

Subjektivně: pozitivní hodnocení ze strany pacientky, nejvíce si chválí míčkování, TMT 

a cvičení pro příčně plochou klenbu nohy. Při odchodu udává menší bolest při chůzi. 
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8.2 Terapeutická jednotka 17.1.2008 

Provedení: 

1. TMT- míčkování dorza a plosky nohou, plantární a dorzální vějíř, pro prokrvení a 

stimulaci plosky nohy provedena stimulace ježkem 

2. uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, na laterální a mediální straně kotníku všemi 

směry s využitím měkkých technik 

3. mobilizace kloubů nohy: MPl-5: D- P + nůžkový hmat+ dorzální a plantámí vějíř 

: Lis :franků v kloub: D- P, rotace 

:os calcaneus: D- P 

: talokrurální kloub dx.: dorzální posun 

4. manipulace kloubů nohy: os cuboideum: D- P 

:os naviculare: D-P 

: talokrurální kloub dx.: trakční manipulace 

5. AGR prom. retus femoris bilat., m. piriformis bilat. 

6. PIR s protažením pro m. triceps surae bilat., flexory kolenního kloubu bilat. 

7. posílení HSS: VP dle schopnosti pacientky: leh na zádech, flexe v kyč.kl. a koLkl. 

LDK, instruktáž: udržení VP pánve, nezvedat pánev, nepřipustit lordotizaci Lp, stažení 

žeber kaudálně, oploštění břišní stěny: flexe a elevace PDK- udržet VP (stejně při 

opačné DKK) 

Výsledek: došlo k uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, protažení zkrácených svalů 

pomocí metody AGR. Došlo k vědomému zapojení HSS, pacientka neudrží oploštěnou 

břišní stěnu, žebra se elevují mírně kraniálně 

Autoterapie: senzomotorika: malá noha, sbírání předmětů, půlkrok vpřed a vzad, 

zatížení laterální strany plosky nohy, AGR m. rectus femoris bilat. a m. piriformis bilat. 

Subjektivně: pacientka cvičí cviky pro klenbu nožní. Pozitivní hodnocení, subjektivně 

menší bolest v klidu i při chůzi. 

Objektivně: postupný ústup otoku, kůže je poddajnější a lépe protažitelná se sníženým 

napětím, snížena palpační citlivost celého okolí nohou. Zvětšen rozsah DF hlez. kl. 

bilat. bez konečné tvrdé zarážky. 
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8.3 Terapeutická jednotka 18.1.2008 

Provedení: 

1. TMT- míčkování dorza a plosky nohou, plantární a dorzální vějíř, pro prokrvení a 

stimulaci plosky nohy provedena stimulace ježkem 

2. uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, na laterální a mediální straně kotníku všemi 

směry s využitím měkkých technik 

3. mobilizace kloubů nohy: MP1-5: D- P + nůžkový hmat+ dorzální a plantární vějíř 

: Lisfrankův kloub: D- P, rotace 

: os calcaneus: D- P 

: talokrurální kloub dx.: dorzální posun 

4. manipulace kloubů nohy: os cuboideum: D- P 

:os naviculare: D-P 

: talokrurální kloub dx.: trakční manipulace 

5. cvičební jednotka pro formování klenby nohy: nácvik malé nohy, nácvik půlkroku 

vpřed a vzad, úchopy předmětů: tužka, papír, korekce stoje se zatížením laterální strany 

plosky nohy 

6. PIR s protažením pro m. triceps surae bilat., flexory kolenního kloubu bilat., m. 

rectus femoris bilat. 

7. relaxace m. triceps surae bilat. dle Kabatha technikou kontrakce- relaxace 

8. nácvik chůze: dbát na rozvíjení chodidla při chůzi, bez ZR kyčelních kloubů 

Výsledek: lepší protažitelnost kůže a podkoží nohou všemi směry, obnovení joint play 

talokrurálního kloubu dx., hodnocení změn zkrácených svalů: m. soleus bilat.: 1, kloubní 

rozsah hlezenního kloubu bilat. pasivně S 15-0-30, otok: přes kotníky 26 cm, přes nárt 

a patu 33 cm, přes hlavice metatarzů 23 cm. 

Autoterapie: senzomotorika pro klenbu nožní 

Subjektivně: lepší stereotyp chůze, chůze méně antalgická, menší palpační citlivost 

kůže, svalů a periostových bodů nohou 

Objektivně: ústup otoku, lepší protažitelnost kůže a podkoží nohou, zvětšen kloubní 

rozsah hlezenních kloubů v sagitální rovině bez konečné tvrdé zarážky. 
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8.4 Terapeutická jednotka 21.1.2008 

Pacientka se na terapii omlouvá. Podstupuje plánované vyšetření v rámci hospitalizace 

8.5 Terapeutická jednotka 22.1.2008 

Provedení: 

1. TMT- míčkování dorza a plosky nohou, plantární a dorzální vějíř, pro prokrvení a 

stimulaci plosky nohy provedena stimulace ježkem 

2. uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, na laterální a mediální straně kotníku všemi 

směry s využitím měkkých technik 

3. mobilizace kloubů nohy: MP 1-5: D- P + nůžkový hmat + dorzální a plantární vějíř 

: Lisfrankův kloub: D- P, rotace 

:os calcaneus: D- P 

: talokrurální kloub dx.: dorzální posun 

4. manipulace kloubů nohy: os cuboideum: D- P 

: os naviculare: D-P 

: talokrurální kloub dx.: trakční manipulace 

5 cvičení s pružným tahem pro protažení zkrácených svalů s využitím dechové 

synkinézy-

VP leh na zádech, pružný tah na distální části plosky nohy, DKK natažena, 

s výdechem přitažení do DF v hlezenním kloubu- protažením .triceps surae 

VP leh na zádech, pružný tah na patě, DKK natažená, s výdechem přitažení do flexe 

kyčelního kloubu- protažení flexorů kolenního kloubu 

VP leh na břiše, pružný tah na dorzu nohy, DKK natažena, s výdechem přitažení 

nohy do flexe kolenního kloubu- protažení m. rectus femoris. 

Výsledek: lepší protažitelnost kůže a podkoží dorza nohou, došlo k protažení 

zkrácených svalů pomocí pružného tahu 

Autoterapie: senzomotorika pro klenbu nožní, protahování zkrácených svalů pomocí 

pružného tahu 

Subjektivně: pacientka pozitivně hodnotí TMT v oblasti nohou, udává výrazný ústup 

klidové i zátěžové bolesti 

Objektivně: ústup otoku a zarudnutí v oblasti nohou, částečné obnovení joint play 

kloubů nohy, stále přetrvává mírná palpační citlivost tarzálních kůstek a metatarzů. 
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8.6 Terapeutická jednotka 23.1.2008 

Provedení: 

1. TMT- míčkování dorza a plosky nohou, plantární a dorzální vějíř, pro prokrvení a 

stimulaci plosky nohy provedena stimulace ježkem 

2. uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, na laterální a mediální straně kotníku všemi 

směry s využitím měkkých technik 

3. mobilizace kloubů nohy: MPl-5: D- P + nůžkový hmat+ dorzální a plantární vějíř 

: Lisfrankův kloub: D- P, rotace 

:os calcaneus: D- P 

: talokrurální kloub dx.: dorzální posun 

4. manipulace kloubů nohy: os cuboideum: D- P 

:os naviculare: D-P 

: talokrurální kloub dx.: trakční manipulace 

5. posílení svalů bilat. dle Kabatha technikou opakované kontrakce m. tibialis anterior, 

m. extenzor digitorum longus et brevis, mm. interossei dorzales, mm. lumbricales- 1. 

diagonála flekční vzorec, m. peroneus longus, m. soleus lat.č., m. flexor digitorum 

longus et brevis, mm. Interossei plantares, mm. lumbricales- 1. diagonála extenční 

vzorec, m. peroneus brevis, m. extenzor hallucis longus, mm. lumbricales- 2. diagonála 

flekční vzorec, m. tibialis posterior, m. soleus med.č., m. flexor hallucis longus, mm. 

lumbricales- 2. diagonála extenční vzorec 

Výsledek: došlo k uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, pacientka byla seznámena 

s metodou PNF, instrukce chápe a spolupracuje 

Autoterapie: senzomotorika pro klenbu nožní, protahování zkrácených svalů pomocí 

pružného tahu 

Subjektivně: pacientka udává svalovou únavu po absolvování Kabathovy techniky 

Objektivně: ústup otoku, částečně obnovena joint play kloubů nohy 
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8. 7 Terapeutická jednotka 24.1.2008 

Provedení: 

1. TMT- míčkování dorza a plosky nohou, plantární a dorzální vějíř, pro prokrvení a 

stimulaci plosky nohy provedena stimulace ježkem 

2. uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, na laterální a mediální straně kotníku všemi 

směry s využitím měkkých technik 

3. mobilizace kloubů nohy: MPI-5: D- P + nůžk.ový hmat+ dorzální a plantární vějíř 

: Lisfrankův kloub: D- P, rotace 

:os calcaneus: D- P 

: talokrurální kloub dx.: dorzální posun 

4. manipulace kloubů nohy: os cuboideum: D- P 

:os naviculare: D-P 

: talokrurální kloub dx. : trakční manipulace 

5. posílení m. obliquus abdominis internus et externus dle Kabatha pomocí 

samostatného cvičení pro pánev technikou rychlý zvrat (pacientka byla nejdříve 

teoreticky seznámena s provedením, instrukce pochopila a techniku zvládla) 

6. posílení m. gluteus maximus bilat. dle Kabatha: 2.diagonála extenční vzorec 

technikou opakované kontrakce 

Výsledek: došlo k posílení oslabených svalů pomocí Kabathovy techniky 

Autoterapie: senzomotorika pro klenbu nožní, protahování zkrácených svalů pomocí 

pružného tahu 

Subjektivně: ústup palpační citlivosti tarzálních kůstek a metatarzů, výrazně menší 

zátěžová bolest, klidová bolest není. 

Objektivně: ústup otoku, obnovena joint play kloubů nohou, přetrvává omezené pružení 

Lisfrankova kloubu bilat. do rotací a D-P 
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8.8 Terapeutická jednotka 25.1.2008 

Provedení: 

1. TMT- míčkování dorza a plosky nohou, plantární a dorzální vějíř, pro prokrvení a 

stimulaci plosky nohy provedena stimulace ježkem 

2. uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, na laterální a mediální straně kotníku všemi 

směry s využitím měkkých technik 

3. mobilizace kloubů nohy: Lisfrankův kloub: D- P, rotace 

4. PIR s protažením pro m. triceps surae bilat., flexory kolenru'ho kloubu bilat, m. rectus 

femoris bilat. 

5. cvičení s pružným tahem pro protažení zkrácených svalů s využitím dechové 

synkinézy-

VP leh na zádech, pružný tah na distální části plosky nohy, DKK natažena, 

s výdechem přitažení do DF v hlezenním kloubu- protažením .triceps surae 

VP leh na zádech, pružný tah na patě, DKK natažená, s výdechem přitažení do flexe 

kyčelm'ho kloubu- protažení flexorů kolenního kloubu 

VP leh na břiše, pružný tah na dorzu nohy, DKK natažena, s výdechem přitažení 

nohy do flexe kolenm'ho kloubu- protažení m. rectus femoris. 

Výsledek: lepší protažitelnost kůže a podkoží dorza nohou, došlo k protažení 

zkrácených svalů pomocí pružného tahu a metody PIR s protažením, přetrvává omezené 

pružení Lisfrankova kloubu bilat. 

Autoterapie: senzomotorika pro klenbu nožní, protahování zkrácených svalů pomocí 

pružného tahu 

Subjektivně: pacientka pozitivně hodnotí TMT v oblasti nohou, ústup bolesti a palpační 

citlivosti 

Objektivně: hodnocení změn zkrácených svalů: flexory kolenního kloubu dx. O, sin. 1, 

m. rectus femoris dx. 1, sin. O, kloubní rozsah hlezenm'ho kloubu bilat. pasivně S 15-0-

35, otok: přes kotníky 26 cm, přes nárt a patu 32 cm, přes hlavice metatarzů 22,5 cm 
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8.9 Terapeutická jednotka 28.1.2008 

Provedení: 

1. TMT- míčkování dorza a plosky nohou, plantární a dorzální vějíř, pro prokrvení a 

stimulaci plosky nohy provedena stimulace ježkem 

2. uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, na laterální a mediální straně kotníku všemi 

směry s využitím měkkých technik 

3. mobilizace kloubů nohy: Lisfrankův kloub: D- P, rotace 

4. PIR s protažením pro m. triceps surae bilat., flexory kolenního kloubu bilat, m. rectus 

femoris bilat. 

5. posílení m. obliquus abdominis externus et intemus dle Kabatha pomocí 

samostatného cvičení pro pánev technikou rychlý zvrat 

6. posílení HSS: VP dle schopnosti pacientky: leh na zádech, flexe v kyč.kl. a koLkl. 

LDK, instruktáž: udržení VP pánve, nezvedat pánev, nepřipustit lordotizaci Lp, stažení 

žeber kaudálně, oploštění břišní stěny: flexe a elevace PDK- udržet VP (stejně při 

opačné DKK) 

Výsledek: došlo k vědomému zapojení HSS, v porovnání s první terapií HSS je 

stereotyp lepší. Udrží oploštěnou břišní stěnu, žebra se opět elevují kraniálně 

Autoterapie: aktivace HSS, senzomotorika pro klenbu nožní, protažení zkrácených 

svalů pomocí pružného tahu 

Subjektivně: ústup bolesti a palpační citlivosti okolí nohou 

Objektivně: hodnocení změn zkrácených svalů: flexory kolenního kloubu bilat. O, m. 

rectus femoris dx. 1, sin. O, kloubní rozsah hlezenm'ho kloubu bilat. pasivně S 20-0-40, 

otok: přes kotníky 25,5 cm, přes nárt a patu 31 cm, přes hlavice metatarzů 22,5 cm 

50 



8.10 Terapeutická jednotka 29.1.2008 

Provedení: 

1. TMT- míčkování dorza a plosky nohou, plantární a dorzální vějíř, pro prokrvení a 

stimulaci plosky nohy provedena stimulace ježkem 

2. uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, na laterální a mediální straně kotníku všemi 

směry s využitím měkkých technik 

3. mobilizace kloubů nohy: Lisfrankův kloub: D- P, rotace 

4. AGR prom. retus femoris bilat., m. piriformis bilat 

5. posílení m. gluteus maximus bilat. dle Kabatha: 2.diagonála extenční vzorec 

technikou opakované kontrakce 

Výsledek: obnovena posunlivost a protažitelnost kůže a podkoží nohy LDK všemi 

směry. Na dorzu nohy PDK vázne protažitelnost kůže laterolaterálním směrem. Joint 

play Lisfrankova kloubu částečně obnovena, stále vázne částečně pružení D-P bilat. 

Autoterapie: senzomotorika pro klenbu nožní, protažení zkrácených svalů pomocí 

pružného tahu 

Subjektivně: palpační citlivost přetrvává již jen na periostových bodech. Klidová bolest 

není. Bolest při chůzi zcela minimální. 

Objektivně: ústup otoku, chůze již není antalgická 

8.11 Terapeutická jednotka 30.1.2008 

Provedení: 

1. TMT- míčkování dorza a plosky nohou, plantární a dorzální vějíř, pro prokrvení a 

stimulaci plosky nohy provedena stimulace ježkem 

2. uvolnění kůže a podkoží dorza nohou, na laterální a mediální straně kotníku všemi 

směry s využitím měkkých technik 

3. mobilizace kloubů nohy: Lisfrankův kloub: D- P, rotace 

: talokrurálm'ho kloubu dx.: dorzální posun 

4. relaxace m. triceps surae bilat. dle Kabatha technikou kontrakce- relaxace 

5. posílení svalů bilat. dle Kabatha technikou opakované kontrakce m. tibialis anterior, 

m. extenzor digitorum longus et brevis, mm. interossei dorzales, mm. lumbricales- 1. 

diagonála flekční vzorec, m. peroneus longus, m. soleus lat.č., m. flexor digitorum 
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longus et brevis, mm. Interossei plantares, mm. lumbricales- 1. diagonála extenční 

vzorec, m. peroneus brevis, m. extenzor hallucis longus, mm. lumbricales- 2. diagonála 

flekční vzorec, m. tibialis posterior, m. soleus med.č., m. flexor hallucis longus, mm. 

lumbricales- 2. diagonála extenční vzorec 

Výsledek: zcela ústup otoku, prokrvení nohou, stále omezená posunlivost kůže na 

dorzu nohy PDK laterolaterálním směrem. 

Autoterapie: senzomotorika pro klenbu nožní, protažení zkrácených svalů pomocí 

pružného tahu 

Subjektivně: pozitivní hodnocení při provádění reflexologie plosky nohou. Pacientka 

udává zcela ústup palpační citlivosti v okolí nohou. Přetrvává jen mírná palpační 

citlitvost tarzálních kůstek 

Objektivně: ústup otoku, hodnocení změn zkrácených svalů: m. soleus bilat 1, m. 

gastrocnemius dx. 1, sin. O, m. rectus femoris dx. 1, sin. O, m. piriformis bilat. 1, 

kloubní rozsah hlezenního kloubu bilat. pasivně S 25-0-45, otok: přes látko LDK 35 

cm, přes kotníky 25 cm, přes nárt a patu 31 cm, přes hlavice metatarzů 22 cm 
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9. Výstupní kineziologický rozbor 

Status presens 

Pacientka se cítí dobře. Mírné bolesti nohou DKK má pouze při delší chůzi. Bez 

klidové bolesti, bez bolesti při chůzi po schodech. 

Hodnocení bolesti (O - bez bolesti, 1 O - max. bolest): 1 

Vyšetření stoje 

Zezadu: 

Optimální šířka baze, zevní rotace v kyčelních kloubech bilat., podkolenní rýha L výše, 

lýtko L silnější, asymetrické držení trupu, dolní úhel lopatky L výše, rameno L výše, 

rotace hlavy +, rotace trupu + 

Zboku: 

Stoj na patách, PDK více vpřed, hyperextenze kolenních kloubů bilat., vyklenutá břišní 

stěna, oploštění bederní lordózy a hrudní kyfózy, zvětšena krční lordóza, semitlexe 

loketních kloubů, protrakce ramen, předsunuté držení hlavy 

Zepředu: 

příčné plochonoží bilat., L rameno výše 

Aspekce 

Kůže v oblasti dorza nohou a hlezenního kloubu sin.: bez zvýšeného napětí a bez 

patologického zarudlého zabarvení kůže, bez otoku LDK 

Kůže v oblasti dorza nohou a hlezenního kloubu dx.: mírně zvýšené napětí kůže, bez 

patologického zarudlého zabarvení kůže, bez otoku PDK 

Vyšetření rozvíjení páteře 

• předklon: výrazný rozvoj Cp, plynulý rozvoj až po Th/L přechod, oploštění Lp 

• záklon: plynulý rozvoj Cp a Thp, snížený rozvoj Th/L přechodu a Lp 

• úklon: symetricky bilat., plynulý rozvoj Cp a Thp, snížený rozvoj Lp 

Thomayerova zkouška 

vzdálenost daktylion- podlaha: Sem 
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Vyšetření chůze 

Pravidelný rytmus, stabilní, optimální délka kroku, zevní rotace kyčelních kloubů bilat., 

proximální typ chůze s výraznější flexí v kyčelních kloubech a se symetrickým 

fyziologickým kloubním rozvojem v hlezenních kloubech bilat. Mírná bolest nohou při 

delší chůzi, cca. 8min. 

Modifikace chůze 

Vzad: snížený rozsah extenze kyčelního kloubu bilat. 

Chůze se zavřenýma očima: bpn 

Chůze po špičkách se vzpaženými HKK: svede ujít kratší vzdálenost, poté bolest 

v hlezenních kloubech 

Chůze po schodech: svede bez obtíží 

Chůze po patách: svede bez obtíží 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 1996) 

Sval stupeň zkrácení 

vpravo vlevo 
m. gastrocnemius 1 o 
m. soleus 1 1 
m. rectus femoris 1 o 
flexory kolenního kloubu o o 
m. piriform i s 1 1 
paravertebrální zádové svaly 1 1 

Tabulka č.8. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Antropometrické vyšetření 

obvodové rozměrY_ PDK LOK 
stehno 1 O cm nad patellou 43 44 
stehno nad Kok přes.m.vasti QF 54 55 
koleno 38 38 
lýtko 34 35 
přes kotníky 25 25 

_Qřes nárt a patu 31 31 

přes hlavice metatarzů 22 22 

Tabulka č. 9. Antropometrické vyšetření DKK 
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Goniometrie kloubů DKK (Janda, V.- Pavlů, D., 1993) 

aktivněPDK I pasivně PDK aktivně LDK pasivně LDK 
Kyčelní kloub (pozn.: flexe kyčelního kloubu prováděna s flexí kolenního kloubu) 
s 15-0-125 s 20-0-130 s 10-0-125 s 15-0-130 
F 40-0-25 F 45-0-30 F 40-0-25 F 45-0-30 
R45-0-30 R 50-0-35 R 45-0-30 R 50-0-35 
Kolenní kloub 
s 5-0-150 s 5-0-155 s 5-0-150 s 5-0-155 
Hlezenní kloub 
s 15-0-40 s 25-0-45 s 15-0-40 s 25-0-45 
R 10-0-35 R 15-0-40 R 10-0-35 R 15-0-40 
Prsty- metatarzofalangové klouby 
s 25-0-30 s 35-0-30 s 25-0-30 s 25-0-30 
Palec- metatarzofalangový kloub 
F 10-0-10 F 10-0-10 F 10-0-10 F 10-0-10 
Palec- interfalangový kloub 
s 0-0-45 s 0-0-50 s 0-0-45 s 0-0-50 
Prsty- IPl 
s 0-0-60 s 0-0-60 s 0-0-65 s 0-0-65 

Tabulka č.l O. Goruometrie kloubů DKK 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

extenze kyčelního kloubu bilat.: provedla náhradním pohybovým stereotypem 

zapojení: m. gluteus max.- ischiokrurální svaly- paravertebrální svaly Lp 

homolaterálně- paravertebrální svaly 1b/Lp homolaterálně- paravertebrální svaly Lp 

kontralaterálně- paravertebrální svaly Th/Lp kontralaterálně 

Vyšetření joint play 

Metatarzophalangeální klouby nohy (MP 1-5) bilat.: D-P- pruží 

Lisfrankův kloub bilat.: D-P- pruží omezeně, tuhý fenomén bariéry 

:rotace- pruží 

: palpačně nebolestivý 

Os cuboideum bilat.: D-P- pruží 

Os naviculare bilat.: D-P- pruží 

Os calcaneus bilat.: D-P- pruží omezeně 

Talokrurální kloub dx.: dorzální posun- pruží omezeně 

Talokrurální kloub sin .. : dorzální posun- pruží 
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Svalový test dle Jandy (Janda, 1996) 

Svalová síla svalstva trupu a dolních končetin 

sval pohyb 
trup rectus abdominis flexe 

obliq. ext.abd., obliq. int.abd. flexe s rotací 
erect. spinae, quadr. lumbor. extenze 
quadratus lumborum elevace pánve 

kyčel iliopsoas flexe 
I gluteus max., flexory kolen extenze 
gluteus maximus extenze{modifikace) 
adductores, gracilis,pectineus addukce 
gluteus med.+min.,T.F. latae abdukce 
piriformis,obturatorii,gemelii zevní rotace 

gluteus min., T.F. latae vnitřní rotace 
koleno biceps fem.,semit.,semim. flexe 

quadriceps femoris extenze 
kotník triceps surae Pflexe s ex.kolenní 

sole u s Pflexe s flx.kolenní 
tibialis anterior supinace s Dflexí 
tibialis posterior supinace s Pflexí 
peroneus longus+brevis _Qiantární pronace 

prsty lumbricales ll-V flexe MP 
inter. plant., adduc.hall. addukce 
inter. dorz., abduc.hall. abdukce 
flexor digitorum brevis flexeiP1 
flexor digitorum longus flexe IP2 
extens.digitorum .long. +brevis extenze 

palec flexor hallucis longus flexe 
extenzor hallucis longus extenze 

Tabulka č. 11.: Svalová síla svalstva trupu a DKK 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit, 1996) 

kůže 

Aspekce: 

pravá levá 
4+ 4+ 
4+ 4+ 
5 5 
5 5 
5 5 

4+ 4+ 
4+ 4+ 
4+ 4+ 

5 5 
5 5 
5 5 
5 5 

4+ 4+ 

5 5 
4+ 4+ 
4+ 4+ 
4+ 4+ 

4+ 4+ 

4 4 
nesvede 
nesvede 

3+ 3+ 
4 4 

4 4 
4 4 
4 4 

kůže v oblasti dorza nohou a hlezenního kloubu- fyziologické zabarvení kůže bez 

zvýšené potivosti, LDK: bez výšeného napětí kůže, PDK: mírně zvýšené napětí kůže na 

dorzunohy. 

Palpace: 

kůže v oblasti dorza nohou a hlezenního kloubu LDK: posunlivá, protažitelná, proží do 

všech směrů bez omezení. 

kůže v oblasti dorza nohou a hlezenního kloubu PDK: posunlivá, protažitelná, snížené 

pružení laterolaterálním směrem. 
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podkoží 

podkoží v oblasti dorza nohou a hlezenru'ho kloubu bilat.: proží, protažitelné do všech 

směrů 

svaly 

Palpace svalů DKK a vyšetření Trp dle Simonse a Travelové 

Pozn: TrP - aktivní trigger point, bpn - bez patologického nálezu 

Sval vpravo vlevo 
m. _gastrocnemius bpn bpn 
m. soleus hypertonus h_yQertonus 
adduktory jednokloubové palpační citlivost bpn 
adduktory dvou kloubové bpn bpn 
ischiokrurální svaly bpn bpn 
m. piriform i s palpační citlivost palpační citlivost 

paravertebrální zádové svaly 
hypertonus Thp, palpační hypertonus Thp, palpačni 
citlivost citlivost 

m. tibialis anterior bpn bpn 

dorzum nohy mírná palpační citlivost mírná palpačnf citlivost 
extenzor hall. brev. et long. bpn bpn 
m. quadratus plantae palpačnf citlivost Qalpační citlivost 

Tabulka č. 12. Palpační vyšetření svalů DKK a Trp dle Simonse a Travelové 
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9.1 Závěr z výstupního vyšetření 

Pacientka byla hospitalizována z důvodu přesného stanovení diagnózy vzhledem 

k nespecifický obtížím (otoky nohou). 

Proto jsem se během terapie soustředila na primární problém, se kterým pacientka 

přichází - otoky nohou. 

Dle provedených vyšetření byla na konci hospitalizace stanovena diagnóza: sarkoidóza 

s kloubními projevy. 

Při počátku terapie pacientka udávala mírnou bolest radiokarpálního kloubu bilat. a 

mírné omezení do flexe ramenních kloubů bilat. Během hospitalizace a RHB jednotek 

udávala pacientka postupné samovolné zlepšení, ústup bolesti a zcela obnovení kloubní 

pohyblivosti radiokarpálních a ramenních kloubů bilat. 

Zásadním problémem byla velmi obtížná a bolestivá chůze, vzhledem k 

palpační citlivosti a otokům celého okolí nohou. S postupným ústupem otoku docházelo 

každý den ke zlepšení stereotypu chůze a postupnému ústupu bolesti. 

Provedenými rehabilitačními technikami a medikamentózní léčbou došlo zcela k ústupu 

otoku nohou, pružnost a posunlivost kůže a podkoží oblasti nohou byla obnovena všemi 

směry, přetrvává pouze mírně snížená pružnost laterolaterálním směrem na dorzu nohy 

PDK. 

Vzhledem k terapii v oblasti nohy a cvičení klenby nožní došlo k lepšímu postavení 

DKK při stoji, fyziologickému zatížení nohou při stoji a chůzi. 

Kloubní rozsah hlezenních kloubů bilat. byl zvětšen především v sagitální rovině do 

flexe a extenze, kde bylo patrné výrazné snížení kloubního rozsahu. 

Joint play kloubů nohy byla částečně obnovena, zpočátku byly prováděné mobilizace 

provázeny bolestí, postupně docházelo k obnovení joint play s úlevovým efektem. 

Přetrvává mírné omezení pružení dorzoplantárním směrem Lisfrankova kloubu bilat. a 

talokrurálního kloubu dx. směrem dorzálně, obojí bez palpační citlivosti. Došlo 

k výraznému protažení m. triceps surae, který byl dán také ústupem otoku, tím došlo ke 

zvětšení DF hlezeních kloubů a lepším kloubním rozvojem při chůzi. 

Kloubní rozvíjení hlezenních kloubů při chůzi je fyziologické s dostatečnou DF a PF 

hlezenních kloubů. Chůze není bolestivá, pouze při delší chůzi bez odpočinku se 

objevila mírná bolest oblasti nohou. 
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10. Efektivita terapie 

Nejvýraznější změny v průběhu terapie- výsledky terapie 

Pozn: tučně zvýrazněné hodnoty označují změnu v průběhu terapie 

16.1.2008 30.1.2008 
Zkrácené svaly 

vpravo vlevo vpravo vlevo 
m. gastrocnemius 1 1 1 o 
m. soleus 2 2 1 1 
m. rectus femoris 1 1 1 o 
flexory kolenního kloubu 1 1 o o 
Tab.č.l3. Hodnocení zkrácených svalů na začátku a na konci terapie 

Antropometrické vyšetření 16.1.2008 30.1.2008 
obvodové rozměry 

vpravo vlevo vpravo vlevo 
přes kotníky 27 27 25 25 
přes nárt a patu 34 34 31 31 
přes hlavice metatarzů 23 23 22 22 
Tab.č.l4. Hodnocení otoku končetin na začátku a na konci terapie (v cm) 

Goniometrie 16.1.2008 30.1.2008 
pasivní pohyb 

vpravo vlevo vpravo vlevo 

s 10-0-25 s 10-0-25 s 25-0-45 s 25-0-45 
hlezenní kloub 

R 15-0-35 R 15-0-35 R 15-0-40 R 15-0-40 

Tab.č.l5. Hodnocení kloubního rozsahu na začátku a na konci terapie 

Joint play 
16.1.2008 30.1 .2008 

vpravo vlevo vpravo vlevo 
metatarzophalangeál ní 

pruží omezeně pruží omezeně pruží pruží 
klouby nohy: D-P 

Lisfrankův kloub: D-P pruží omezeně, pruží omezeně, pruží omezeně, pruží omezeně, 
bolestivý bolestivý nebolestivý nebolestivý 

Lisfrankův kloub: 
pruží omezeně pruží omezeně pruží pruží 

rotace 
os cuboideum: D-P pruží omezeně pruží omezeně pruží pruží 
os naviculare: D-P pruží omezeně pruží omezeně pružl pružf 
os calcaneus: D-P nepruží nepruží pruží omezeně pruží omezeně 
talokrurální kloub: 

nepruží nepruží pružf omezeně pružf 
dorzální posun 

Tab.č.16. Hodnocení joint play kloubů nohy na začátku a na konci terapie 
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Reflexní změny na dorzu 
nohou a hlezenních 16.1.2008 30.1.2008 

kloubech 
fyziologické zabarvení, bez otoku 
měkkých tkání 

napjatá, otok měkkých PDK: posunlivá, protažitelná, 
tkání mírně zvýlené napětí, 

kůže zvýšené napětí, červené snížené pruženi laterolaterálním 
zabarvení směrem 

nepruží, neposunlivá LOK: posunlivá, protažitelná, bez 
zvýleného napětí, 
pruží do všech směrů bez omezení 

podkoží nepruží, neposunlivé 
pruží, posunlivé do vlech směrů 
bez omezení 

palpační citlivost mírná palpační citlivost tarzálních 
periost tarzálních kůstek, patní kůstek a dorza nohou 

ostruhy, dorza nohou 

Tab.č.l7. Hodnocení reflexních změn na začátku a na konci terapie 

V~etření stoje 16.1.2008 30.1.2008 a chůze 
úzká šlřka baze, optimální šířka baze, stoj příčné a podélné 

příčné plochonoží bilat. 
plochonoží bilat. ZR kyčelních kloubů bilat. ZR kyčelních kloubů bilat. 
stabilní, antalgická, stabilní, nebolestivá, 

chůze 
kratší délka kroku optimální délka kroku 
snížena DF hlezenn.kl. optimální kloubní rozvoj 
bilat. hlezenn.kl.bilat. 

Tab.č.l8. Hodnocení změn stoje a chůze na začátku a na konci terapie 
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ll. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo v obecné části bližší seznámení s diagnózou 

sarkoidóza a jejími kloubními projevy, a především bližší objasnění pojmu sarkoidóza. 

Vzhledem k tomu, že diagnóza byla stanovena v den odchodu z Revmatologického 

ústavu, pracovala jsem po celou dobu terapie především na oblasti hlezenních kloubů a 

nohou, vzhledem k udávaným otokům. Pacientka udávala výrazné zlepšení po každé 

terapii a velmi dobře spolupracovala, včetně autoterapie. Nejvíce se objektivně a 

subjektivně osvědčily techniky měkkých tkání a otok stále postupně ustupoval. Úspěšná 

terapie byla primárně podmíněna medikací a společně s vhodně zvolenou rehabilitací 

bylo dosaženo dobrého výsledku 

Během 10 terapeutických jednotek se podařilo především významně snížit otok a tím 

zajistit zlepšení stereotypu chůze, které pacientka při počátku terapie nebyla schopna. 

Všechny aplikované terapie byly vzhledem k obtížím adekvátně zvoleny a na žádný 

terapeutický postup nebyla negativní reakce pacientky. Pacientka při všech terapiích 

spolupracovala a dané pokyny chápala. Její přístup byl velmi pozitivní, a proto byla 

práce s ní velmi přínosná a příjemná s pozitivním efektem. 
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13. Seznam použitých zkratek 

AGR- antigravitační svalová relaxace 

AIM- akutní infarkt myokardu 

abduc.- abductor 

adduc.- adductor 

apod.- a podobně 

BDO- běžná dětská onemocnění 

bilat.- bilaterálně 

BMI- body mass index 

bpn- bez patologického nálezu 

cm- centimetr 

CMP- cévní mozková příhoda 

Cp- krční páteř 

DF- dorzální flexe 

di stal.- distální 

DKK- dolní končetiny 

DM- diabetes mellitus 

D-P- dorzoplantárně 

dx.- vpravo 

EKG- elektrokardiografie 

EMG- elektromyografie 

ext.- externus 

fem.- femoris 

fUK](- horní končetiny 

HSS- hluboký stabilizační systém 

Hz- herz 

int.- internus 

kg- kilogram 

koLkl.- kolenní kloub 

kyčel.kl.- kyčelní kloub 

L -levá 

LDK- levá dolní končetina 

LHK- levá horní končetina 
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Lp- bederní páteř 

L TV- léčebná tělesná výchova 

m.- musculus 

m-metr 

max.- maximum 

med.- medius 

min.- minimus 

min.- minuta 

MTP- metakarpophalangeální 

n.- nervus 

např.- například 

nebol.- nebolestivý 

negat.- negativní 

obj.- objektivně 

obr.- obrázek 

P- pravá 

PDK- pravá dolní končetina 

PF- plantárni/ palmárni flexe 

PHK- pravá horní končetina 

PIR- postizometrická relaxace 

PNF- proprioceptivní neuromuskulárni facilitace 

pozn.- poznámka 

QF- quadriceps femoris 

RC- radiokarpálni 

RHB- rehabilitace 

RTG- rentgen 

~lAS- spina iliaca anterior superior 

SlAP- spina iliaca anterior posterior 

sin.- vlevo 

st.- stupeň 

subj.- subjektivně 

tab.- tabulka 

TC- talokrurálni 

Trp- trigger point 
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Thp- hrudní páteř 

TMT- techniky měkkých tkání 

tzn.- to znamená 

ZR- zevní rotace 
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