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Abstrakt 

Název bakalářské práce: "Rehabilitace u revmatoidní artritidy" 

Title of bachelor' s thesis: "Rehabilitation of rheumatoid arthritis" 

Vedoucí práce: Mgr. Miroslava Jalovcová 

Jméno a příjmení autora: Alena Kindlová 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat kazuistiku vybraného pacienta během 

povinné praxe, která proběhla v době od 7. 1. do 18. 2. 2008 na rehabilitačním oddělení 

Revmatologického ústavu v Praze. 

Práce je rozdělená do dvou částí. První část je obecná, ve které jsem se snažila popsat 

teoretické základy dané diagnózy a jak toto onemocnění lze terapeuticky ovlivnit. 

Speciální část je zpracována formou kazuistiky. Zahrnuje vyšetření pacienta a popisuje 

konkrétní léčebný postup u dané diagnózy. 

Klíčová slova: revmatoidní artritida, rehabilitační péče u revmatoidní artritidy, léčba 

revmatoidní artritidy 
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1. ÚVOD 

Hlavním úkolem této práce bylo zpracovat teoretickou rešerši a podrobnou kazuistiku 

pacientky s revmatoidní artritidou během odborné praxe, která proběhla od 7. 1. 2008 až 

18. 1. 2008 v Revmatologickém ústavu v Praze. 

Cílem obecné části byl sběr informací o problematice dané diagnózy a jejich souhrnné 

a ucelené zpracování. Revmatoidní artritida je časté, chronické zánětlivé onemocnění, 

postihující nejen klouby, ale i řadu jiných tkání. Většinou jde o celoživotní onemocnění. 

Začátek může být kdykoliv a často právě v mladém věku. Jeden z největších příznaků je ranní 

ztuhlost kloubů. Obvykle má charakter symetrické polyartritldy, která vede k rozvoji 

kloubních destrukcí a deformit, a to především na malých kloubech ruky. Bohužel i dnes je to 

nemoc invalidizující člověka. Při včasné a účinné terapii je však možné zastavit nebo 

zpomalit progresi nemoci. 

V terapii speciální části jsem se u pacientky zaměřila především na oblasti postižených 

základní diagnózou, i když vstupní vyšetření prokázalo i jiné funkční změny. 
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2. ČÁST OBECNÁ 

2.1.Anatomie 

V této části bych ráda připomněla anatomii kloubu, a to jen velmi stručně. Současně 

přikládám dva obrázky kloubů. Jeden zobrazuje podélný řez kloubem, druhý zvláštní zařízení 

kloubu. (3) 

Articulatio - kloub, je pohyblivé spojení dvou, popřípadě více kostí, jež se uvnitř 

vazivového pouzdra dotýkají plochami povlečenými chrupavkou. Tyto styčné plochy, facies 

articulares, jsou zpravidla utvářeny tak, že jamka kloubní, fossa articularis, je konkávní 

a druhá, hlavice kloubní (caput articulare), je konvexní. (3) Vztahy svalů, které působí 

na kloub, určují při vývoji tvar kloubní plochy. Svaly připojeny blíže ke kloubní ploše působí 

tak, že vznikne jamka. Svaly připojeny dál, vytvoří kloubní hlavici. 

Styčné plochy kloubních ploch jsou kryty většinou hyalinní chrupavkou. V kloubech, 

které jsou vystaveny většímu tlaku, je na styčných plochách odolnější vazivová chrupavka. 

Většímu tlaku jsou kloubní plochy chráněny i zvětšením tloušťky chrupavky, a to až 

v některých kloubech na 6mm. Kloubní chrupavka zajišťuje také růst přilehlé kosti, stejně 

jako epifysová ploténka zajišťuje růst diafysy. 

Spojení kostí po obvodu styčných ploch zajišťuje vazivové kloubní pouzdro. 

Rozděluje se na zevní vazivovou vrstvu- membrana fibrosa, a na vnitřní vrstvu - membrána 

synovialis. Vnitřní vrstva vystýlá kromě styčných ploch celou kloubní plochu a je tvořena 

synoviálními buňkami. Její funkce spočívá v produkci synovie, kloubního mazu, což je vazká 

čirá tekutina obsahující bílkovinné mukoalbuminy a kyselinu hyaluronovou. Zvyšuje 

skluznost styčných ploch a má velký význam pro výživu jejich chrupavek. (3). I synoviální 

chrupavka může být postižena zánětem. Hovoříme o synovitidě. Má klasické příznaky zánětu, 

tj. bolesti, citlivost na tlak, otok a poruchu funkce. Bývá doprovázena zmnožením kloubního 

výpotku. Synovektomie je chirurgický zákrok za účelem odstranění zánětem změněné 

synoviální membrány. Účinná bývá synovektomie provedená včas ještě před poškozením 

funkce chrupavky. (21). Zmiňuji se o této problematice, protože moje pacientka v praktické 

části má záznam o synovektomii v anamnéze. 

Za normálních okolností je mezi styčnými plochami, pouzdrem a popřípadě i dalšími 

útvary (meniskus), kloubní štěrbina. Za patologických stavů se může několikanásobně zvětšit 

a být naplněna krví nebo zánětlivou tekutinou. 

Kromě těchto uvedených částí jsou v kloubu přítomny další útvary, tzv. zvláštní 

zařízení kloubu. Je to labrum articulare, kloubní lem, který rozšiřuje plochu kloubní jamky. 
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Je typickou součástí ramenního a kyčelního kloubu. Disci et menisci articulares - ploténky 

vazivové chrupavky vložené mezi kloubní plochy, které mají význam kloubní vložky mezi 

kloubními plochami. Především vyrovnávají nestejné zakřivení ploch jamky a hlavice. Discus 

má tvar plného terčíku a dělí kloub na dvě dutiny. Například ho najdeme v kloubu čelistním. 

Meniskus má srpkovitý tvar a zevně je vyšší. Ten najdeme v kolenním kloubu. Dalšími jsou 

ligamenta neboli kloubní vazy. Zesilují pouzdro a ovlivňují pohyb. Dělí se na ligamenta 

capsularia - zabudovány přímo v pouzdru, ligamenta extracapsularia - od pouzdra jsou 

odděleny vazivem a ligamenta intracapsularie- vazy uvnitř kloubu. Tíhové váčky- bursae 

synovialis jsou dutiny vystlané synoviální membránou. Mohou být sídlem chorobných změn. 

Nacházejí se především na místech, kde se šlachy svalů nebo vazy třou pod určitým tlakem 

po kloubním pouzdru. Poslední jsou drobné svaly - musculi articulare, oddělující se u 

nejhlubších vrstev okolního svalstva, které se upínají do kloubnfho pouzdra. Brání uskřinují 

pouzdra mezi kloubními plochami při pohybu. 

Krevní zásobení kloubu je velmi bohaté. V okolí kloubu se často tvoří síť z cév. 

Artérie zásobují epifysy stýkajících se kostí, kloubní pouzdro a synoviální membránu. 

Inervace kloubu je také bohatá. Nervy do kloubů přicházejí z těch nervových kmenů, 

které současně zásobují svaly kloubem pohybující a vysílající větve do kůže, jež k úponu 

těchto svalů a ke kloubu přiléhá. (3) Kloubní chrupavky nervová zakončení nemají, 

synoviální membrána má nervových vláken málo. 

Obrázek č. 1. Podélný řez kloubem (3) 

\. 

legenda 

1 stratum synoviale kloubmno pouzdra (synoviální výstelka kloubní 

dutiny) 

2 stratum fibrosum kloubmno pouzdra 

3 synoviální řasa 

4 přechodní zóna synoviální membrány (na kosti a přes okraj 

chrupavky kloubní jamky) 

5 okraj kloubní chrupavky 

6 kloubní štěrbina 

7 chrupavka kloubní hlavice 

8 chrupavka kloubní jamky 
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Obrázek č. 2. Zvláštní zařízení kloubu (3) 

2.2.Definice 

legenda 

1 stratum fibrosum kloubního pouzdra 

2 stratum synoviale kloubního pouzdra 

3 labrum articulare 

4 kloubní štěrbina 

5 bursa synovialis 

6 zesilující kloubní vaz 

7 meniscus 

8 musculus articularis 

Přesnou jednoznačnou definici revmatoidní artritidy jsem v literatuře nenašla. Proto 

na začátek uvádím dvě citace od různých autorů. V další části této práce rozšířeně popíši toto 

onemocnění. 

Revmatoidní artritida (RA) je chronické, systémové, zánětlivé onemocnění, jehož 

hlavní projevy se týkají synoviální výstelky kloubů, šlach a tfhových váčků. (16) 

Revmatoidnf artritida je chronické zánětlivé kloubní onemocnění, obvykle charakteru 

symetrické polyartritidy, které vede k rozvoji kloubních destrukcí a deformit. RA patří 

mezi systémové autoimunní onemocnění a může se proto dále manifestovat i mimokloubním 

postižením. (14) 

Revmatoidní artritida spadá do oboru revmatologie. Je to interdisciplinární obor, který 

se zabývá diagnostikou a terapli onemocnění pohybového ústrojí (kloubů, kostí, svalů atd.) 

nechirurgického typu. (1) 

Revmatoidní artritida se dříve označovala též jako progresivní polyartritida, zkr. PAP. 

Důvodem tohoto označení byl nejspíše obvyklý charakter projevu polyartritidy u RA. Asi 

nejznámější výraz pro RA, který je běžně užíván i laickou veřejností, je ,,revma, 
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revmatismus". V současné době moderní medicína tento výraz zcela opouští. Původ sova 

"revma" je z řeckého slova "rhoema", které označuje "to co teče". Tedy, jakékoliv nemoci 

kloubů s projevem otoku se označovaly výrazem "revma." Dělení bylo jen velmi základní na 

akutní a chronické. To však nezahrnovalo ani stupeň postižení ani základní příčinu 

onemocnění. Proto s rozvojem patologických poznatků o RA se také rozvíjela a upravovala 

klasifikace revmatických onemocnění. Jednou z posledních byla klasifikace z roku 1984, 

kterou vypracoval Decker. Je však poměrně rozsáhlá a složitá. Proto pro potřeby běžné 

klinické praxe prof. Pavelka klasifikaci zjednodušil a zestručnil. Tuto klasifikaci přikládám 

v tabulce č.1. 

Tabulka č.l Klasifikace revmatických onemocnění podle prof. Pavelky et al. 

1. Zánětlivá revmatická onemocnění 

a) Revmatoidní artritida 

b) Systémové onemocnění pojiva 

• Systémový lupus erythematodes 

• Systémová skleróza 

• Polymyozitida, dermatomyozitida 

• Vaskulitida 

• Sjogrenův syndrom 

c) Spondylartritidy 

• Ankylozující spondylitida 

• Psoritická artritida 

• Reaktivníartritida 

• Enteropatické artritida. 

• Nediferencovaná seronegativní spondylartritida 

2. Degenerativní kloubní onemocnění 

a) Osteoartóza 

• Lokalizovaná 

• Generalizovaná 

3. Metabolická kostně - kloubní onemocnění 

a) Krystalové artropatie 

b) Osteoporóza, osteomalacie 

4. Mimokloubní revmatismus 
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a) Lokální 

• Juxtaartikulámí (léze šlach, tendinitida, burzitida) 

· • Diskopatie 

• Idiopatické bolesti zad 

• Celkový (fibromyalgie 

5. Infekční artritidy 

a) Bakteriální 

b) Virové 

c) Myotické 

d) Parazitární 

6. Další 

a) Nádory a paraneoplastické syndromy 

b) Kloubní projevy při endokrinopatiích 

c) Neurovaskulámí projevy (útlakové syndromy atd.) 

d) Vaskulární osteonekróza 

e) Kloubní projevy při krvácivých onemocněních 

f) Amyloidóza 

g) Sarkoidóza 

2.3.Epidemiologie 

Onemocnění postihuje přibližně 1% populace, častěji ženy (v poměru 2-3:1 oproti 

mužům). V jiném zdroji jsem našla poměr 2-4:1 v neprospěch žen. Maximální incidence je 

mezi 30 - 50 lety věku, u nemocných mladších 30 let se nemoc objevuje zřídka. Zatímco 

u mužů incidence RA s věkem vzrůstá, u žen je nejčastěji v 5. dekádě věku, pak její incidence 

dosahuje do 75let určité roviny (plató), a potom její incidence opět klesá. 

Někteří autoři (Jokobsen, Sillman) prokázali trend ke snížení výskytu RA v posledních 

20 letech. Tento fakt však vyžaduje další ověření. Zdá se, že RA ubývá především u žen a má 

méně závažné, destruktivní formy. Podle jedné z teorií je RA méně častá u žen užívající 

hormonální antikoncepci. 

RA není vázána na chladné podnebí, onemocnění se vyskytuje na všech kontinentech 

i podnebných pásech, postihuje všechny rasy. (14) Tato citace se vztahuje k dnešní době, tedy 
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21. století. Ale v jiném zdroji jsem našla informaci, že výskyt RA nebyl vždy na všech 

kontinentech stejný. 

První významný popis RA pochází od Landre-Beauvause již z roku 1800. Studium 

kostěných pozůstatků a RTG vyšetření provedených na skeletech starších než 17. století 

neprokázalo žádné změny typické pro RA. Ale některé nové výzkumy prokázaly přítomnost 

RA v Americe již před 3-Stisíci lety. Proto si mnozí kladnou otázku, zda byla RA zanesena do 

Evropy jako syfilitika na americký kontinent po Kolumbovi. Takové zjištění by mohlo 

potvrzovat vliv zevních faktorů k etiopatogenezi RA, a to zřejmě infekce. Bohužel, menší 

váhu mají vždy negativní průkazy než pozitivní. Proto se neexistence RA pře 17. stoletím 

prokazuje velmi obtížně. 

Výskyt RA u monozygotních dvojčat je 4krát vyšší než u dvojčat dizygotických, to 

potvrzuje genetickou predispozici. 

2.4.Etiopatogeneze 

Příčina vzniku RA není dodnes známa, předpokládá se, že jde o onemocnění, které 

u geneticky predisponovaných jedinců spouští určitý mikroorganismus. Genetický faktor 

vystupuje do popředí zejména při sledování vývoje RA u již zmíněných jednovaječných 

dvojčat, který se pohybuje okolo 30% oproti dvojčatům dvojvaječným. 

Chronický kloubní zánět u RA se vyvíjí po počáteční aktivaci imunitního systému s již 

zmíněným neznámým antigenem. RA je především spojovaná s antigen HLA- DR4. Tento 

antigen se dále ještě dělí na dalších pět podtypů. Hlavní úloha HLA systému spočívá 

v prezentaci peptidů pocházejících z bílkovinných antigenů endogenního nebo exogenního 

původu. T -lymfocyty rozpoznávají prezentované antigeny a následně vyvolají sérii interakcí 

s dalšími buňkami imunitními systému. Tím se rozvíjí imunitní odpověď. Z kterého antigenu 

pochází "artritogenní" peptid u RA, není doposud známé. Předpokládá se, že celý autoimunní 

proces spouští infekce. (19) 

Ve zdroji číslo (12), se uvádí, že RA je zařazovaná do psychosomatických 

onemocnění. Zde se přepokládá, že autoimunní proces spouští stres fyzikální, biologický 

a zejména stres psychosociální. V tomto případě bych ráda připomněla, jak důležitá je pečlivě 

odebraná anamnéza. Jedním ze systémových příznaků u RA můžou být deprese. Ve zdroji 

číslo (16), jsem našla informaci, že v předchorobí se často nachází údaj o psychosociálním 

traumatu, jehož význam pro vznik nemoci je však obtížné prokázat. 

14 



Vlivem výše uvedených faktorů dochází k infiltraci synoviální membrány zánětlivými 

buňkami a lokální produkci prozánětlivě působících cytokinů (TNF, interleukin 1 aj.) 

a autoprotilátek. Synoviální membrána se přeměňuje na vaskularizovanou granulační tkáň, 

tzv. "pannu". Granulační tkáň se skládá z četných buněk různého typu. Jsou to lymfocyty, 

makrofágy, fibroblasty, synoviocyty a mastocyty. Tato proliferující tkáň přerůstá přes 

chrupavku a dostává se až k subchondrální kosti. Buňky pannu a další aktivované látky 

produkují také velké množství proteolytických enzymů, které vedou k erozi chrupavky, kosti, 

vazů i šlach. 

2.5.Klinický obraz 

Začátek onemocněním bývá nejčastěji plíživý (50 - 70%), daleko méně pak akutní 

(15%), asi u 20% nemocných má začátek subakutní. 

Plnému rozvinutému klinickému obrazu RA předchází takzvané prodromální 

stádium. Bohužel je to stádium, kdy se s jistotou nemůže stanovit diagnóza RA, ale to 

naštěstí nevede k žádnému poškození pacienta, protože v počátečním stádiu onemocnění je 

léčba velmi často nespecifická a symptomatická. V prodromálním stádiu nemocný pociťuje 

nespecifické příznaky zánětu, jako je subfebrilie, únavnost, bolesti kloubů, svalovou slabost, 

nechutenství, úbytek hmotnosti nebo poruchy spánku. 

Vlastní klinický obraz RA lze rozdělit na příznaky objektivní a subjektivní. 

2.5.1. Objektivní příznaky: 

Artritida se vyvíjí v průběhu týdnů až měsíců, a to především na drobných kloubech 

ruky. Nejdříve jsou postiženy metakarpofalangeální (MCP), proximální interfalangeální (PIP) 

a radiocarpální (RC) klouby ruky. RA nepostihuje distální interfalangeální klouby (DIP). 

Typické je polyartikulární, symetrické postižení, i když v počátcích může artritida postihovat 

jen jeden nebo několik málo kloubů. Velké klouby jsou zpravidla postiženy až po malých 

kloubech, někdy však RA na velkých kloubech začíná. 

Základním klinickým projevem kloubního zánětu je kloubní otok a palpační 

bolestivost kloubu. Může být teplejší kůže nad kloubem, erytém však do klinického obrazu 

RA nepatří (při jeho přítomnosti se myslí spíše na dnu nebo na septickou artritidu). Kloub je 

považován za aktivní v přítomnosti otoku nebo palpační citlivost. Přítomnost bolesti a otoku 

je hodnocena zvlášť (počet oteklých a počet palpačně citlivých kloubů). Kloubní otok může 

být intraartikulární nebo periartikulární. Při intraartikulární lokalizaci můžeme detekovat 
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výpotek. Kloubní destrukce mohou být prokazovány buď klinicky, nebo rentgenologicky. Při 

klinickém vyšetření destrukcí se zjišťuje snížení rozsahu pohybu, ztráta ušlechtilé kloubní 

kresby, instabilita, subluxace, porušení kloubní osy a vznik deformit. (17) 

2.5.2. Subjektivní příznaky 

Kloubní příznaky: 

Velmi typické je ranní maximwn kloubních obtíží, doprovázené výraznou ranní 

ztuhlostí v postižených kloubech, nejčastěji rukou, která může trvat několik hodin. Tím se liší 

od ztuhlosti při osteoporóze, která bývá krátkodobá. Mimo kloubů rukou mohou být artritidou 

postiženy drobné nožní klouby, klouby kolenní, ramenní, loketní, kyčelní aj. Ranní ztuhlost 

je způsobena nahromaděním edému v zánětlivé tkáni během spánku. 

Kloubní bolesti mají charakter klidový, ale můžou se zvyšovat při palpaci a při pohybu 

aktivním i pasivním. Intenzita může být různá, nejsilnější jsou bolesti zpravidla ráno. Bolest 

někdy vyzařuje do kolemkloubních tkání a svalů. (6) 

Systémové příznaky: 

Systémové příznaky jako únava, slabost, subfebrilia, poruchy spánku, úbytek 

hmotnosti, ale i deprese, které můžou kloubním příznaků předcházet, mohou se vyskytovat 

současně nebo až následně. 

2.5.3. Průběh onemocnění 

Průběh onemocnění může být velmi různý. Typ polycyklický je nejčastějším typem 

průběhu onemocnění, a to až u 70% případů RA. Je charakteristický střídáním fáze akutní 

exacerbace s občasnou různě dlouhou fází remise. Celkově onemocnění ovšem progreduje, 

i když s různou intenzitou. K tomu, aby lékař mohl stanovit fázi remise, musí být přítomno 

minimálně 5 kritérií alespoň po dobu 2 měsíců. Kritéria jsou uvedena v tabulce číslo 2. 

Typ monocyklický je druhým typem průběhu onemocnění, při kterém se vyskytují 

nejméně 1 rok dlouhé remise. Má relativně dobrou prognózu. 

Posledním typem je typ trvale progresivní, označovaný též jako maligní, s tendencí 

ke značné destrukci kloubů. Vyskytuje se přibližně u 10% nemocných RA. Jednotlivé 

progresivní ukazatele nepříznivého vývoje RA jsou: stav bez remisí, nekontrolovatelná 

polyartritida; mimokloubní příznaky (např.vaskulitida); systémové příznaky; rychlý funkční 

pokles, rychle vznikající eroze a psychosociální problémy. 
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Tabulka č.2 Kritéria pro remisi revmatoidní artritidy 

1. Ranní ztuhlost nepřesahující 15 min 

2. Žádná únavnost 

3. Žádná kloubní bolest 

4. Žádná palpační bolest nebo bolesti při pasivním pohybu 

5. Žádn~ kloubní ani kolemkloubní otok 

6. Sedimentace nepřesahuje 30mm/h u žen a 20mmlh u mužů 

2.5.4. Stádia RA 

Časné onemocnění 

Pro časnou RA -existuje řada definic. Jednou z nich je časové ohraničení, a to 

v rozmezí 1 - 4 roky trvání. Jiní používají klinickou charakteristiku časné RA - nepřítomnost 

kloubních destrukcí ani klinicky, ani laboratorně. V tomto případě nemá časná RA časové 

ohraničení a může být významem blízká pojmu RA nízké intenzity. (17) 

Progresivní onemocnění 

Pro toto stádium je charakteristická trvale přítomna polyartritna , na rentgenovém 

snímku jsou přítomny eroze a destrukce. Mohou být i systémové projevy. 

Pozdní onemocnění 

Tento termín je užívaný u nemocných s již plně rozvinutými deformitami. Často 

přistupují i některé komplikace onemocnění, jako například postižení krční páteře, sekundární 

osteoartróza, šlachové ruptury, sekundární osteoporóza. V tomto stádiu jsou iatrogení změny 

již téměř pravidlem (např. hepatopatie, osteoporóza). Část pacientů zůstává přesto stále 

aktivní, u části však dochází k vyhasnutí aktivity a nemocného více obtěžují sekundární 

následky onemocnění či léčby. 

2.6.Diagnostika RA 

Diagnostika onemocnění není vůbec jednoduchá, protože má často plíživý začátek 

s nespecifickými příznaky. Je založena především na klinických projevech. Pro diagnostiku 

v klinické praxi se užívají klasifikační kritéria American College of Rheumatology (ACR) 

z roku 1988 (tabulka číslo 3). Proto, aby lékař mohl diagnostikovat RA, musí být splněny 
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nejméně čtyři z uvedených sedmi kritérií. Kritéria číslo 1- 4 musí být přítomna alespoň 6 

týdnů. 

Tabulka č. 3 Klasiflkační kritéria American College of Rheumatology (14) 

1. Ranní ztuhlost Ranní ztuhlost kloubů trvající nejméně 1 hodinu 

2. Artritida 3 a více Nejméně na 3 ze 14 kloubních oblastí (pravý nebo levý PIP, MCP, 

kloubních skupin RC, loket, koleno, kotník, MTP klouby) je otok pozorovaný 

lékařem 

3. Artritida kloubů Otok alespoň jedné oblasti- RC, MCP, PIP 

rukou 

4. Symetrická artritida Současné postižení kloubů na obou polovinách těla 

S. Revmatické uzly Podkožní uzly nad kostními prominencemi nebo extenzorovými 

plochami, pozorované lékařem 

6. Revmatoidní faktor 

7. RTG změny RTG změny typické pro RA na zadopředním snímku rukou a 

zápěstí, v postižených kloubech musí být patrné eroze nebo 

dekalcifikace. 

Podle rozsahu anatomického postižení a rentgenového obrazu se rozlišuji 4 stádia RA. 

(tabulka č. 4). 

Tabulka č. 4 Stádia revmatoidní artritidy (podle Steinbrockera) (16) 

Stadium I Změny pouze v měkkých částech. Zádné rtg destrukce, může být 

periartikulárni poróza 

Stadium II Osteoporóza, mírné známky destrukce, žádné deformity. Může být pohybové 

omezení, svalová atrofie, uzly, tendovaginitidy. 

Stadium III Destrukce chrupavky a kosti, deformity, rozsáhlé svalové atrofie, 

mimokloubní změny. 

Stadium IV Vedle změn předcházejících stádii je fibrózní či kostěná ankylóza. 

Prof. Pavelka u stanovení diagnózy uvádí ještě hodnocení funkční zdatnosti (tabulka č. S). 
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Tabulka č. 5 Třídy funkční zdatnosti při RA (16) 

Třída a Plná zdatnost, nemocný je schopen vykonávat všechnu normální činnost v běžném 

životě 

Třída b Zdatnost dostatečná pro běžnou činnost, ale omezená v náročné práci. 

Třída c Činnost je omezená i v běžném životě, nemocný je schopen zastat jen lehké práce, 

obvykle s obtížemi. 

Třída d Pacient je schpen postarat se o sebe jen velmi málo nebo vůbec ne, je většinou 

odkázán na lůžko nebo vozík, potřebuje pomoc cizí osoby. 

Funkci lze hodnotit přímým měřením funkce, například goniometrickým měřením 

nebo měřením času potřebného k určité činnosti, popřípadě pomocí dotazníků, které funkci 

vyhodnocují systémem otázek, na které odpovídá sám pacient. Dnes se nejčastěji používá 

metoda přímého měření a dotaznfku, protože byla prokázaná vysoká shoda. Ve světě se 

nejvíce používá dotazník HAQ (Health Assessment Questionnairre), jehož česká verze je 

v příloze č.l. Test provádí v zahraničí pacient sám a je součástí každé rutinní návštěvy lékaře. 

Samozřejmě součástí stanovení diagnózy je vyšetření laboratorní a rentgenové. Až 

u 70% nemocných může být v séru přítomen revmatoidní faktor. Revmatoidní faktor je 

protilátka proti Fe fragmentu humorálního gamaglobulinu. Při přítomnosti RF se hovoří o 

séropozitivní formě onemocnění, která má horší prognózu, a je spojena s vyšší frekvencí 

mimokloubnch příznaků (revmatické uzly, vaskulitida). 

Pro nespecifické příznaky zánětu je charakteristická zvýšená sedimentace, C -

reaktivní protein. Muže být přítomna sekundární anémie, mírná leukocytóza někdy 

i trombocytóza. 

Rentgenový snímek zůstává při hodnocení RA jedním ze základních zobrazovacích 

metod. 

N ález není v počátcích onemocnění charakteristický. Mezi časné příznaky patří 

zmnožení měkkých částí a periartikulární poróza. Krátkodobě může dojít vlivem zmnožení 

synoviální tekutiny k rozšíření kloubní dutiny. Počáteční periartikulární poróza přechází při 

progresi v celkovou. Počáteční eroze jsou lokalizované v místech, které již nejsou kryty 

chrupavkou (marginálně), a tudíž jsou nejdříve vystaveny pannu. 

K pozdním stádiím patří výrazné zúžení kloubní štěrbiny. Destrukce jsou pak 

uloženy marginálně a nebo centrálně. Pro pokročilé stádium jsou typické subluxace 

především na rukou a nohou a kostní ankylózy. Komplikací nemoci, ale i terapie kortikoidy, 

může být vznik osteonekrózy. 
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Na snímcích skeletu popisujeme několik základních změn: 

• epifyzámí osteoporózu, 

• zúžení kloubní štěrbiny, 

• více specifické kostěno-chrupavčité eroze, 

• cystická projasnění kostní tkáně v okolí kloubní štěrbiny, 

• kostní deformity a kloubní ankylózy jako pokročilé stádium onemocnění. (21) 

2.7.Postižení jednotlivých kloubů 

Jak již jsem se zmínila v kapitole klinického obrazu1 nejdříve jsou postiženy drobné 

klouby ruky, protože je ale RA systémové progredující onemocnění, dochází k poškození 

dalších kloubů, ale i ostatních tkání a orgánů. V této části bych ráda popsala jednotlivé klouby 

a orgány, které bývají postižené nejčastěji a jak. 

2.7.1. Ruka 

Charakteristickou deformitou RA je subluxace s ulnární deviací v MCP kloubech 

ruky. Ulnámí drift bývá zpočátku pasivně korigovatelný, později fixovaný. Synovitida PIP 

kloubů vede k oslabení podpory kolaterálních vazů a vznikají tři typické deformity: tzv. 

deformita knoflíkové dírky, deformita labutí šíje a nestabilní PIP prsty. 

Deformita knoflíkové dírky je tvořena flexí PIP a hyperextenzí DIP. Deformita labutí 

šíje je tvořena flexí MCP, hyperextenzí PIP a flexí DIP. Může být mobilní nebo fixující. 

Postižení DIP není typické pro RA, ale vyskytuje se pravděpodobně častěji než se většina 

lékařů domnívá. 

2. 7.2. Zápěstí 

Pro RA je to velmi typická lokalizace postižení, a to především při symetrickém 

postižení. V počátečních fázích se nachází především otok v oblasti procesus styloideus ulnae 

a dochází k omezení palmární flexe. Posun zápěstí volárním směrem dovoluje oslabení 

triangulárního ligamenta. Zápěstí také rotuje kolem silného dorzálního ligamenta a vytváří 

deformitu jako supinace - subluxace. Při postižení interkarpálm'ho ligamenta dochází 

k instabilitě celého zápěstí. Častější je větší ztuhnutí zápěstí než jeho instabilita. 
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2.7.3. Loketní kloub 

Kloub může být zduřely, často je omezena pronace a supinace a poměrně časně 

nastupuje flekční kontraktura a teprve v pozdějších fázích dochází k omezení flexe. 

2.7.4. Ramenní kloub 

Především u tohoto klubu dochází k bolestivému omezení kloubní pohyblivosti, 

zejména abdukce, ale i rotačních pohybů. Je to kloub složitý a zánět může postihovat 

jakoukoliv jeho část. Mohou být postiženy burzy, rotátorová manžeta a svaly pažního 

pletence. 

2.7.5. Noha a talokrurální kloub 

Drobné nožní a talokrurální klouby patří spolu s klouby ruky k často postiženým 

kloubům. Prsty nohy mají charakter kladívkovitého postavní, subluxaci hlavic metatarsů 

a dochází posunům v podkožním tuku, což způsobuje obtíže při chůzi. Poměrně často 

můžeme u pacienta najít halux vagus. V talokrurálním kloubu vzniká pes equinus - plantámí 

flexe. V Achillově šlaše dochází k zánětu, rovněž í na plantě může dojít k plantámí fascíitidě. 

2. 7 .6. Kolenní klouby 

Ty jsou spolu s kyčelním kloubem z hlediska funkčního rozhodující. Zánětlivé 

postižení vede ke vzniku flekčních kontraktur v důsledku úlevové polohy vleže s pokrčenými 

koleny spolu se současnými spasmy, kontrakturami pouzdra a kolemkloubních struktur. 

Časná a častá je atrofie m. quadriceps femoris. Cystické útvary vznikají v podkoleních 

jamkách, komunikují s kloubní dutinou. Útvary mohou tlakem prasknout a obsah může 

pronikat mezi lýtkové svaly s obrazem připomínající hlubokou flebotrombózu. 

2.7.7. Kyčelní klouby 

Tyto klouby postižené zánětem mají tendenci k flekčnímu postavení a addukcí při 

současné atrofii svalů kyčelního pletence. 

2.8.Mimokloubní postižení 

Mimokloubní uzly bývají různé velikost, nejčastěji v okolí loketních kloubů. Jsou 

torpidní a obvykle jediný léčebný postup představuje jejich chirurgické odstranění. (22) 
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V důsledku omezené funkce jsou svaly atrofované. 

Asi u 15% nemocných jsou přítomny oční změny v podobě skleritidy 

až skleromalacie. 

Postižení srdce je klinicky těžko prokazatelné. Pomocí echokardiografického 

vyšetření je možné zjistit známky perikarditidy až u 30% nemocných. Bývají převodové 

poruchy. 

Plicní změny se mohou projevit pleuritidou, plicní fibrózou. 

Ledviny nebývají specificky postiženy, ale je častější výskyt močových infekcí. 

Díky používání léku, a to především nesteroidními antirevmatiky, které vyvolávají vředové 

onemocnění žaludku a duodena, je postižený také trávicí systém. 

Neurologické projevy mohou být přítomny v několika formách: 

• periferní neuritida s poruchou citlivost nebo hyperestéziemi kůže nejčastěji u dolních 

končetin s následnými motorickými výpady. Neuritidaje následkem vaskulitidy, 

• útlakový fenomén v důsledku zánětu a dému periartikulárních tkání, kde probíhají 

nervové kmeny. Může jít o n. ulnaris v oblasti loketního kloubu, n. peroneus v oblasti 

kolene a n. medianus v karpálnún tunelu. 

Zvláštní formou útlakového fenoménu jsou posuny skloubení mezi krční páteří 

a lebkou a častěji mezi prvním obratlem (atlas) a druhým obratlem (epistrofeus). Zub 

episttrofeu je fixován příčným ligamentem mezi míchou a předním obloukem atlasu. 

V důsledku zánětu ligamenta a synoviálního prostoru, zub epistrofea obklopuje, může dojít 

k uvolnění a posunům oblouku atlasu a k možnosti útlakové myelopatie. (22) 

Při neuritidách může být přítomna i vaskulitida, která může vyústit v drobné kožní 

defekty v okolí nehtových lůžek na rukou. Na nohách může dojít k trofickým změnám až 

gangréně. Někdy se to může zaměnit za diabetickou gangrénu 

Osteoporóza je důsledkem omezené hybnosti nemocného a též léčby kortikoidy. 

Postihuje celý skelet, ale především páteř, kde to může vést až k frakturám obratlů. 

2.9. Terapie 

Hlavním cílem léčby revmatoidní artritidy jsou: 

navodit remisi onemocnění, 

pokud není možné navodit remisi, tak potlačit zánět, zmenšit bolest, zachovat 

svalovou sílu, uchovat funkci, zlepšit kvalitu života, zachovat práceschopnost, potlačit 

rentgenovou destrukci kloubů, 
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edukace pacienta. (8) 

Pro dosažení stanovených cílů se užívá medikamentózní a nemedikamentózní terapie. 

Do nemedikamentózní terapie patří rehabilitační péče, fYzikální terapie, lázeňská péče 

a ergoterapie. Rehabilitační péče je řízena stádiem onemocnění a výsledkem vyšetření. 

2.9.1. Rehabilitační péče 

Počáteční stádium: 

pohybová terapie má preventivní charakter, udržování rozsahu pohybu ve všech 

kloubech, důsledný výcvik drobných ručních a nožních kloubů, svalový výcvik je zaměřen 

především na extenzory, jsou vhodná skupinová cvičení, 

důležitá je také prevence, tlumení zánětu a bolesti. 

Pokročilé stádium: 

zde nacházíme pohybové omezení, výraznou svalovou atrofii a počátek deformit, 

terapie se zde zaměřuje na udržení pohyblivosti nepostižených kloubů, bráníme 

progresy deformit dlahami a cvičením, cvičení začínáme v polohách, které bolest vždy mírní. 

Konečné stádium: 

ve vysoké fázi aktivity, kde jsou pokročilé destrukce a deformity kloubů, nacvičujeme 

náhradní pohyby k umožnění sebeobsluhy. (9) 

K dosažení cílů v jednotlivých stádiích užíváme především tyto metody: 

Aktivní stádium: klid na lůžku, polohování, prevence deformit snímatelnými dlahami, měkké 

techniky - hlazení, míčkování; pasivní pohyby v trakci, respirační fyzioterapie, prostředky 

fyzikální terapie a to především kryoterapie 

Neaktivní stádium: měkké techniky, aktivní pohyby, izometrická kontrakce především 

extenzorových skupin (extenzory zápěstí, abduktory prstů, extenzory nártu), jemná 

mobilizace, postizometrická relaxace, strečink, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci -

posilovací techniky, senzomotorická stimulace. 

Režimové opatření - klid na lůžku a režimová opatření 

Celkový klid snižuje systémovou zánětlivou odpověď, lokální zklidnění, např. 

končetiny zklidňuje místní zánět. (17) Ve stádiu vysoké aktivity se ordinuje klid na lůžku, 

někdy i hospitalizace, protože aktivní pohyb působí prozánětlivě. Je však nutné dbát 

na prevenci kontraktur. Doporučuje se izometrická svalová kontrakce a polohování. K úlevě 
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od bolesti u akutní artritidy i k prevenci kontraktur je vhodné dlahování. Užívají se 

termoplastické dlahy zhotovené na míru pro pacienta, které jsou lehké a omyvatelné. Při 

používání dlah je nutné je alespoň jedenkrát denně sejmout a kloub procvičit. Funkční dlahy 

mohou napomoci stabilizovat kloub, např. při uvolněných kolenních vazech a valgózní 

deformitě kolena. (16). 

2.9.2. Fyzikální terapie 

V akutním stádiu se dnes velmi rozšířila aplikace kryoterapie. Aplikují se speciální 

sáčky z mrazničky (-18st), na 10 až 20 min, 1-3krát denně. Dle potřeby může být aplikace 

častější. Tepelné procedury se aplikují u zcela neaktivních kloubů při přítomnosti 

sekundárních osteoartritických změn. 

Dále se používají různé formy elektroterapie, jako iontoforéza, galvanizace, 

interferenční proudy. Ultrazvuk, magnetoterapie a nověji i terapie laserem. Vodoléčebné 

procedury se uplatňují především v chronické fázi a v pooperačních období. 

Účelem této léčby je potlačení bolesti, odstranění ztuhlosti, obnovení pohybu, zvýšení 

svalové síly a zlepšení funkce kloubu. (25) 

2.9.3. Protetické pomůcky 

Kromě již zmíněného dlahování se začaly používat i funkční dlahy. Funkční dlahy 

mohou napomoci stabilizovat kloub, např. při uvolněných kolenních vazech a valgózní 

deformitě kolena. (16) Při postižení nosných kloubů je na místě odlehčování pomocí 

opěrných pomůcek - francouzské hole, vysoké berle. Opomíjet by se neměla ani správná 

obuv, ať již na míru šitá nebo speciálně upravená (vložky na korekci ploché nohy, korekce 

nestejné délky končetin podpatkem). 

2.9.4. Prevence kloubních deformit 

Prevence je jedna z nejdůležitějších součástí komplexní léčby. Řadě deformit 

nemůžeme předejít, jiným můžeme zabránit, nebo je alespoň zmírnit. Motivace nemocného je 

velmi důležitá, aby se chorobě bránil i přes prohry, které u těžších forem nemoci přicházejí. 

Jednou ze základních věcí je vhodné lůžko a vhodné uložení pacienta. Lůžko by 

nemělo být extrémně tvrdé, ale ani měkké. Chybné uložení končetin je jedním 

z vyvolávajících faktorů vzniku deformit. Jak již jsem se zmínila výše, v oblasti horních 

končetin postupně dochází k omezení abdukce v ramenním kloubu, k flexní kontraktuře 

v loketních kloubech a k palmární flexi v zápěstních kloubech. Drobné klouby ruky mají 
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tendenci k palmárni flexi s ulnárni dukcí. Proto nemocného uložíme v lůžku tak, že pod rudlu 

vkládáme malý polštář a v oblasti zápěstí i prstů je vhodná mírná dorzální flexe (asi 35 

stupňů). K tom je vhodná snímatelná dlaha. Dolní končetiny mají být také vyrovnány, ve 

střeni poloze mezi addukcí a abdukcí, v mírné zevní rotaci. Při postiženi kyčelních kloubů 

vzniká tendence k flexi a addukci. 

Při postiženi kolenních kloubů se nemocný snaží zaujmout šetřící polohu 

s flektovanými koleny, které vedou k vytvořeni trvalé flekční kontraktury. Bohužel, stále ještě 

dochází, a to i ve zdravotnickém zařízeni, k podkládání kolenních kloubů polštářem, což 

postižení ještě více umocňuje. Jednou z možností předcházeni deformitám je snímatelná dlaha 

na kloub, a nebo přikládání pytlíku s pískem nad a pod kolenní kloub. Druhá varianta ale není 

příliš praktická z důvodu malé fixace. Nebezpečnou deformitou je pes equinus, který je 

nejčastěji v důsledku tlaku pokrývky, gravitace nebo svalového zkráceni. I zde je vhodná 

snímatelná dlaha. 

Vznik deformit představuje neJen funkční problém se sniženim práceschopnosti 

a možnosti postarat se sám o sebe, ale i problém psychologický. Jde o změnu "vlastního 

obrazu", konfigurace kloubů i končetin, změny postavy nemocného se všemi vlivy na jeho 

psychiku. Ani na tento problém by se nemělo zapomínat. 

2.9.5. Lázeňská léčba 

Indikovaná lázeňská léčba je u nemocných s revmatoidni artritidou ve stádiu nízké 

nebo střeni intenzity. Nejvhodnější je lázeňská léčení u nemocných, kteří se blíží klinické 

remisi. Rizikem aplikace termických procedur v rámci balneoterapie je aktivace procesu 

v průběhu lázeňské léčby, někdy po jejím ukončeni. Proto dávkování vodoléčby 

a peleoterapie je třeba provádět velmi opatrně za stálého sledováni stavu nemocného. 

Lázeňský pobyt by měl znamenat doplnění komplexní léčby s využitím těch prostředků, ke 

kterým nemocný nemá v běžném životě přístup. 

2.9.6. Farmakoterapie 

Spolu s rehabilitací je to jedna z nejpodstatnější druhů léčby. Farmakoterapie je velmi 

obsáhlá skupina. Chtěla bych napsat jen velmi stručný seznam léků, které nejčastěji můžeme 

aplikovat u pacientů. 

Nesteroidní antirevmatika a analgetika: u RA se obecně využívá obecně 

protizánětlivý, analgetický, antipyretický účinek těchto léků. Rizikem při užíváni tohoto 

preparátu jsou gastropatie. Nejznámějším zástupcem je Brufen. V akutní fázi může pacient 
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dostávat kortikosteroidy. Zástupcem je Prednison. Tomuto preparátu se postupně snižuje 

dávka, protože mimo jiné vyvolává osteoporózu. Dnes se nejčastěji užívá přípravek 

Methotrexát. Je předepisován v jedné dávce 7,5-25mg lkrát týdně, nejčastěji per os nebo i.m. 

2.9.7. Chirurgická léčba 

Používá se synovektomie, při které se odstraní větší část zanícené synoviální 

membrány. Totální náhrady kloubů především na kyčelních a kolenních kloubech. Někdy 

lékaři přistupují k artrodéze, která fixuje kloub ve východní poloze. Provádí se především 

v oblasti karpálních kostí. (21) 

2.9.8. Biologická léčba 

Dnes je to nejúčinnější terapeutický prostředek u RA. Tato metoda se snaží 

biologickým způsobem působit proti prozánětlivě působícím cytokinům. Mononukleární 

protilátky proti TNF se vážou na tento cytokin, který tak ztrácí svou silnou prozánětlivou 

aktivitu. Takto působí infliximab (chemická monoklonální protilátka), která se podává v sérii 

intravenózních infúzí. Dalším typem biologické léčby jsou inhibitory cytokinových receptorů, 

které obsadí příslušný receptor, takže se cytokin pak nemůže aktivně uplatnit. Klinické studie 

prokázaly vyšší riziko infekčních komplikací. A další nevýhodou je i vysoká cena terapie. 

2.9.9. Alternativní léčebné postupy 

Anglický revmatolog Dudlej Hart uvádí asi 60 různých postupu alternativní medicíny 

u revmatoidní artritidy od akupunktury přes diety, hladovění, měděné náramky, magnetizaci 

až po popalování. Zásadně není třeba se nyní těmto formám léčby bránit, pokud jsou 

používány jako doplněk moderní, účelné komplexní léčby revmatoidní artritidy. ( 22). 

V jednom ze zdrojů se uvádí, že cvičení jógy může pozitivně ovlivnit RA. Jóga má 

pomáhat tím, že povzbuzuje krevní oběh a uvolňuje ztuhlost kloubů. Do pozic se musí 

"vstupovat" jemně a zlehka. Prospěšná je především meditace, jelikož uvádí do rovnováhy 

imunitní systém. Dále se využívají dechová cvičení, například střídavý dech nosem 

a nenáročné protahovací pozice jako pozdrav slunci. Cvičící by se měl vyvarovat pozicím 

v nichž pociťuje velkou bolest kloubů. (4) 
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2.9.10. Prognóza 

RA je chronické, progredující onemocnění, které probíhá nejčastěji pozvolna 

s epizodami různě dlouho trvající remise, většinou inkompletní, . remisL Část pacientů má 

trvale progresivní typ, který je charakterizován nelítostným ' pruběhem s rychlým vývojem 

destrukcí. Zvláštností je pruběh u RA v těhotenství, kdy se většina nemocných viditelně 

zlepší. Po porodu však často následuje relaps choroby. Onemocnění samo o sobě není 

smrtelné, ale zkracuje život pacienta přibližně o 1 O let. 

V dlouhodobém pruběhu vede nemoc ke vzniku kloubních deformit a významnému 

funkčnímu poškození. Současné terapeutické postupy dokážou pruběh zpomalit. 
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3. CAST SPECIALNI 

3.l.Metodika práce 

Tato kasuistika vznikala během praxe ve dnech od 7.1. do 1.2. 2008 na lůžkovém 

rehabilitačním oddělení v Revmatologickém ústavu v Praze. Zde jsem měla možnost pracovat 

s pacientkou s revmatologickým onemocněním. Pacientka byla přijata 7.1. 2008 pro vyšetření 

a zvážení terapie. V jejím případě šlo o v pořadí druhou hospitalizaci s diagnózou revmatoidní 

artritida I. stupně (předchozí hospitalizace od 12.12. do 21.12. 2007). Na dosavadní léčbu 

pacientka reagovala alergicky. Z chorobopisu vyplývalo, že její stav byl od r. 1970 posuzován 

jako velmi aktivní, destruktivní a obtížně léčitelná forma nemoci. Ošetřujícím lékařem byla 

navržena biologická léčba, a to i přesto, že její součástí je určitá dávka MTX, na který je 

pacientka alergická. Proto byla nasazena jen malá dávka MTX a následně byla pacientka 

sledovaná, zda se u ní alergické projevy dostaví. 

Rehabilitace byla prováděna každý den po celou dobu hospitalizace (8krát) v malé 

L TV tělocvičně s polohovacími lůžky a s potřebnými pomůckami. Devátá terapie byla 

věnovaná výstupnímu kineziologickému rozboru. Pacientka plně spolupracovala. Při tvoření 

práce jsem měla možnost konzultace s vedoucí fyzioterapeutkou, s dalšími fyzioterapeuty i 

s vedoucí mé práce. 

Po seznámení s pacientkou jsem vyšetřila vstupní kineziologický rozbor. V literatuře 

jsem se snažila najít potřebné informace o revmatoidní artritidě. Ze závěru vyšetření jsem si 

stanovila návrh terapie. Terapie trvala přibližně 45 minut. 

Na LTV tělocvičně jsem měla k dispozici lehátko, které bylo oddělené závěsy 

od ostatních lehátek. Mohla jsem používat řadu pomůcek jako - therabandy, overbally, velké 

míče, polohovací polštáře různé velikosti, míčky - měkké, tvrdé, krémy na měkké techniky. 

K dispozici byly i standardní vyšetřovací pomůcky a to především goniometr, pásový metr 

a váhy. Použila jsem techniky které jsem získala během BC studia. Byly to: fyzikální terapie, 

techniky měkkých tkání, mobilizace dle Lewita, analytické posilování svalů dle Jandy, PIR 

dle Lewita, PNF dle Kabata, ADL dle Bruggera. 

Pacientka byla informována o všech fyzioterapeutických postupech, které byly 

použity, souhlasila s využitím anamnestických údajů z vyšetření, průběhu a výsledků terapie 

pro tuto práci. Pacientka podepsala informovaný souhlas. 

V příloze přidávám souhlas Etické komise ze dne 8.2.2008 
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3.2.Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: LV., žena 

Ročník: 1944 

Základní diagnóza: 

Revmatoidní artritida I. stádia 

Stp. Synovektomii pravého zápěstí 

Další diagnózy: 

Osteopenie dle WHO 

Polyartrosa rukou, nohou 

Hypercholesterolemie 

Autoimunitní thyreoditida 

normofunkční bez terapie 

RA: bezvýznamná, děti 2 - zdravé 

M06.9 

M19.9 

E 78.0 

E06.3 

NO: RA od roku 1970 po porodu 1. dítěte, velmi aktivní, destruktivní, obtížně léčitelná, 

intolerance řady DMARDs, ranní ztuhlost do ll - 12 hodin. 

OA: předchorobí - běžné dětské onemocnění, borelliosa 2003, autoimunitní thyreoiditida 

nyní s normofunkcí, bez terapie. 

operace- APPE (1960), TE- tonzilektomie, synovektomie pravého zápěstí 10/2007 

~-fraktura levého zápěstí (2001) 

SA:- bydlí s manželem, dobré podmínky, soběstačná, aktivní - několikakilometrové denní 

procházky se psem 

- pravačka 

PA: starobní důchod, dříve zdravotní lab.orantka 

GA: menses od 13 let, pravidelně, těhotenství 2, porody spontánní 2, menopauza od 45 let 

AA: jod, zlato, delagil- kožní, SAS, ARA V A, MTX 

Abúzus: nekuřák, alkohol příležitostně, káva 1-2 denně 

Status presens: vyšetřovaná osoba se cítí dobře, stěžuje si na bolest pravého ruky, pravé 

nohy a na bolest v kříži 

somatotyp: mezonom, výška: 156 cm, váha: 53kg, BMI: 21,7 
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Předchozí rehabilitace, hospitalizace: 

- 12.12. od 21.12. 2007- Revmatologický ústav v Praze - přijata k vyšetření a zvážení terapie 

~byla navrhnuta biologická léčba, ale jelikož se většinou podává s Methotrexát, na který je 

pacientka alergická (kožní reakce), byla nasazena malá dávka MTX , ke zjištění závažnosti 

kožních reakcí. Byla provedena intra artikulační instalace kortikoidů do MCP II. prstu PHK. 

Ke kontrolní hospitalizaci se nemocná dostaví 7.1.2008 pro zvážení dalšího terapeutického 

postupu. 

-Lázně Jáchymov - měsíční pobyty - rok .85, 87, 91, 94. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

Závěr během hospitalizace z 12.12. od 21.12. 2007 - Otok měkkých tkání pravého karpu 

odpovídá stp. synovektomii. Artritida MCP ll. prstu 1. dx. s artrotickými změnami. 

Revmatoidní artritida I. stupně. Artrotické změny počáteční na rukou a na nohou. 

Indikace k RHB: 

Kineziologický rozbor - vstupní, kontrolní, výstupní 

Individuální léčebná tělesná výchova 

Techniky měkkých tkání 

N ácvik chůze, vertikalizace 

Ergoterapie cílená 

Ergoterapie skupinová 

Vířivá koupel na ruce a 1 Omin. 
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3.3.Vstupní kineziologický rozbor 

Vvšetření stoje 

Zezadu: 

- stoj jistý, baze na šířku pánve 

- PDK - zevní rotace 

- asymetrie subgluteálních rýh- P níž 

- asymetrie hýžďových svalů- levá vyklenutá dorzálně 

- levý thorakobrachiální trojúhelník hlubší 

- mediální okraj L lopatky blíž k páteři 

- pravé rameno níž 

- mírná rotace hlavy vpravo 

Zboku: 

- příčné plochonoží bilaterálně 

- podélné plochonoží více vpravo 

- vyklenutí břišní stěny 

- vyhlazená L lordóza 

- hlava - anteflexe 

Zepředu: 

- hallux valgus bilaterálně 

- P patella tažena zevně 

- pupek tažen vpravo a dolů 

- struma 

stoj na špičkách: zvládá, bolest MTP kloubů na PDK 

Trendelenburg - Duchennova zkouška - negativní 

Palpačnf vvšetření pánve (13) 

Spina iliaca anterior superior - vpravo níž 

Spina iliaca posterior superior - vpravo níž 

Crista iliaca - vpravo níž 

= asymetrie pánve - šikmá pánev vpravo níž 

Vyšetřeni na dvou vahách 

m == 64kg, m1 = 32kg, mz == 32kg 

31 



Vyšetření chůze 

- baze na šířku pánve 

- rytmus pravidelný 

- délka kroku - stejná na obou stranách 

- chybí odvíjení plosky- pokládá celou plosku na podložku 

- chybí odraz o prsty na PDK 

- laterální posun pánve v normě 

- souhyb HK a pohyb hlavy v pořádku, pohyb HKK vychází z ramenních kloubů 

- schopna udržet rovnováhu, přizpůsobit se změnám terénu - chůze ze/do schodů 

Chůze pozadu: nejistá 

Chůze po špičkách: schopna, bolest MTP kloubů na PDK 

Chůze po patách: schopna 

Antropometrické vyšetřen{ (5) 

Tabulka číslo 6. Antropometrické vyšetření 

Horní končetina vlevo vpravo 

Délkové míry (cm) (cm) 

olecranon - procesus styloideus ulnae 26 26 

styloideii - daktylion 19 20 

Obvodové míry 

předloktí 25 24 

zápěstí 16 18 

přes hlavičky metacarpů 19 20 

Dolní končetiny vlevo vpravo 

Délkové míry (cm) (cm) 

SIAS - malleolus medialis 86 86 

trochanter major- malleolus lateralis 77 77 

Obvodové míry 

stehno 1 O cm nad patelou 45 45 

lýtko v nejširším místě 35 35 

přes nárt a patu 3l 31 

přes hlavičky metatarsů 22,5 23,5 
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Vyšetření distancí na páteři (5) 

Schoberův příznak: 5 I 4-5cm 

Stiborův příznak: 5 I 7-10 

Čepojevův příznak: 2 I 3 cm 

Ottův příznak- inklinační: 2 I 3,5 cm 

- reklinační: 2 I 2,5 cm 

Thomayerův příznak: + 14 cm 

Zkouška lateroflexe: symetrie, 15 cm 

Zkouška předklonu hlavy: neg./ O cm 

Forestierova fleche: neg. I O cm 

Vyšetření pohyblivosti kloubní (1 O) 

- vyšetření pomoci plastového goniometru a prstového goniometru 

Orientační vyšetření kořenových a velkých kloubů: 

Ramenní kl.- bez patologického nálezu 

Loketní kl. - bez patologického nálezu 

Kyčelní kloub - bez patologického nálezu 

Hlezenní kloub - bez patologického nálezu 

Tabulka č. 7a. Pohyblivost kloubní (10) 

Kloub 
PHK LHK 

aktivní pohyb 

radioulnární R65-0-65 R 85-0-80 

zápěstí 
s 65-0-70 s 75-0-80 

F 10-0-10 F 20-0-35 

MCPII.- V. 
s 5-0-70 s 10-0-90 

F 10-0-15 F 25-0-30 

PIP II.-V. s 0-0-70 s 0-0-90 

DIPII. V. s 0-0-40 s 0-0-50 

MCPI. s 0-0-80 s 0-0-80 

lPI. s 10-0-80 s 10-0-80 
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PHK LHK 

pasivní pohyb 

R 65-0-65 R 90-0-90 

s 65-0-70 s 80-0-85 

F 10-0-10 F 20-0-35 

s 10-0-70 s 20-0-90 

F 10-0-15 F 30-0-35 

s 0-0-75 s 0-0-100 

s 0-0-50 s 0-0-60 

s 0-0-85 s 0-0-90 

s 10-0-80 s 10-0-80 



Tabulka č. 7b. Pohyblivost kloubní 

CMC kloub/pohyb 
PHK LHK PHK LHK 

aktivní pohyb pasivní pohyb 

flexe 15° 15° 15° 20° 

abdukce v rovině dlaně 70° 70° 70° 70° 

abdukce kolmo do dlaně 60° 65° 65° 70° 

opozice O cm O cm 

Tabulka č. 7c. Pohyblivost kloubní (10) 

Kloub 
PDK LDK PDK LDK 

aktivní pohyb pasivní pohyb 

MTPL s 40-0-50 s 40-0-50 s 45-0-55 s 45-0-55 

F nep.-30-0 F nep.-30-0 F 20-30-0 F 20-30-0 

MTPIT. s 30-0-45 s 35-0-45 s 35-0-50 s 40-0-55 

F nep.-0-nep. F nep.-0-nep. F 15-0-15 F 15-0-15 

MTPID. 
s 30-0-45 s 35-0-45 s 40-0-50 s 40-0-55 

F nep.-0-nep. F nep.-0-nep. F 15-0-15 F 15-0-15 

MTPIV. 
s 25-0-50 s 25-0-50 s 40-0-50 S40-0-55 

F nep.-0-nep. F nep.-0-nep. F 15-0-15 F 15-0-15 

MTPV. s 10-0-40 s 10-0-40 s 25-0-40 s 25-0-40 

F nep.-0-nep. F nep.-0-nep. F 15-0-15 F10-0-10 

lPI. s 0-0-50 s 0-0-50 s 0-0-60 s 0-0-60 

PIPIT.- V. s 0-0-40 s 0-0-40 s 0-0-45 s 0-0-45 

DIPll. V. s 0-0-10 s 0-0-10 s 0-0-10 s 0-0-10 

Vyšetření zkrácených svalů (ll) 

Tabulka č. 8. Vyšetření zkrácených svalů 

Sval stupeň zkrácení 
p L 

flexory kolenního kloubu 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

m. rectus femoris 1 1 

m. iliopsoas o o 
krátké adduktory kyčelního kloubu o o 
dlouhé adduktory kyčelního kloubu 1 1 

m. piriformis 1 1 

m.quadratuslumborum o o 
I paravertebrální svaly 1 1 
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Vvšetřenl svalové s11y (ll) 

Tabulka ěíslo 9. Vyšetření svalové síly 

Svalová síla 
Oblast Pohyb Testované svaly 

vlevo vpravo 
~ m. biceps brachii = Q flexe m. brachialis 5 5 :; ..... m. brachioradialis = .... 
~ m. triceps brachii .:c extenze 5 5 Q 
~ m.anconeus 

supinace 
m. supinator 

5 4-I- m. biceps brachii 'i z= 
.... Q 

m. pronator teres ~- pronace 5 4-m. pronator quadratus 

flexe s ulnární dukcí m.flexorcarpiulnaris 5 4-
..... flexe s radiální dukcí m. flexor carpi radialis 5 4-.... 
~ extenze s ulnární c. m. extensor carpi ulnaris 5 4--= dukcf N 

extenze s radiální m. extensor carpi radialis longus et 
5 4-dukcí brevis 

flexevMCP 
mm. lumbricales 

5 4-mm. interossei dors. et palm. 

extenze vMCP 2. m. extensor digitorum 
5 4-prstu m. extensor indicis proprius 

extenze v MCP 3. 
m. extensor digitorum 5 4-I prstu 

2 extenze v MCP 4. 
m. extensor digitorum 5 4-E L~rstu 

= .e- extenze v MCP 5 . m. extensor digitorum 
5 4-.., 

prstu m. extensor digiti minimi '"' ~ 
addukce v MCP m. interosei palmares 5 4-

abdukce ...- MCP 
· m. interossei dorsales 

5 4-m. abductor digiti minimi 

flexe ...-PIP m. flexor digitorum superficialis 5 4-

flexe vDIP m. flexor digitorum profundus 5 4-
addukce v CMC m. adductor pollicis 5 4 
abdukce v CMC 

m. abductor pollicis brevis 5 4 (kolmo do dlaně) 

2 
abdukce v CMC 

m. abductor pollicis longus 5 4 (v rovině dlaně) = '"' m. opponens pollicis = opozice 5 4 u m. opponens digiti minimi ~ = flexevMCP m. flexor pollicis brevis 5 4 ~ 

extenze v MCP m. extensor pollicis brevis 5 4 
flexe v IP m.flexor pollicis longus 5 4 
extenze v IP m. extensor pollicis longus 5 4 
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Svalová síla 
Oblast Pohyb Testované svaly 

vlevo vpravo 

flexe m. illiopsoas 5 5 

extenze 
m. gluteus maximus 4- 4 flexory kolenního kloubu 

abdukce 
m. gluteus medius, minimus 5 5 m. tensor facie latae 

,.Q mm. adductores = o addukce m. gracilit 5 5 ~ ... m. pectineus .s 
~ m. gluteus medius, minimus )C"j 

vnitřtú rotace 4- 4 ~ m. tensor fasciace latae 

m. obturatorius externus, internus 
m. gemellus superior, interiér m. 

zevní rotace gluteus maximus 4- 4 
m. piriformis 
m. quadratus femoris 

flexe plantární při 
flexi kolenního m. soleus 5 5 
kloubu 

,.Q 
flexe plantární při = o 
extenzi kolenního 5 5 ~ - kloubu m. triceps surae = = supinace s dorsáhú ~ 

m. tibialis anterior 5 5 
~ flexí 

supinace s plantárnf 
flexí 

m. tibialis posterior 5 5 

plantárnípronace mm.peroneii 5 5 

>. flexe v MTP 2-5 mm.lumbricales II.- V. 4 4-
.cl 

flexe PIP m. flexor digitorum brevis 4 4-o = 
= flexe DIP m. flexor digitorum longus 4 4-p 
~ 

extenzeMCP 
m. extensor hallucis brevis 4 4-=-- m. extenzor digitorum 
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Vvšetřeni úchopů (26,23) 

Tabulka č. 10. Funkční hodnocení ruky 

Typ 
Prováděná činnost úchopu 

válcový 
provede, velká bolest 

c. (nošení pet lahve) 
o 

-= kulový ~ 

·= (odšroubovat a našroubov provede, velká bolest 
-~ 
o víčko u sklenice) -... ~ hákový 

(nošení tašeky) 
provede,velká bolest 

štipec - nechtový provede 
·~ c. pinzetový provede = o 
=-= klíčový provede ~ -~ 

špetka provede 

zapínání knoflíků na košili provede, nepřesně 

c. odšroubovat a našroubovat 
provede, bolest o vršek od pasty -= ~ 

·= čištění zubů kartáčkem provede ... = udělat smyčku na tkaničkách provede ~ = psaní textu tužkou provede,nepřesně = ~ 
zaQÍnání hodinek na ruku provede,nepřesně 

krájení nožem provede, bolest po delší době 

Vyšetření ADL (13) 

- Sed bez opěry: kyfotizace L páteře, retroverze pánve, ochablé břišní svaly, hlava 

v předsunu 

- Spánek: na boku, dk v semiflexi, mírná flexe v C páteři, polštář pod hlavou 

- Předklon a narovnání se z předklonu: nakročení a pokrčování 1 dk, kulatý předklon, břišní 

svaly povolené, vzpřimování - narovnávání kolene, chybí postupné odvíjení trupu od bederní 

páteře ke krční 

- Otáčení trupu vsedě: velké napětím. trapezius, předsunutí hlavy, ochablé břišní svaly 

- Otáčení hlavy a krku: předsunutí hlavy, elevace ramen 

- Zvedání paží: elevace ramenních kloubů 

- Nošení břemen: předsunutí hlavy, břemeno v levé ruce 

- Vyšetř~ní dýchání: vestoje- břišní, 18 dechů 

vleže - břišní 

vsedě, vestoje - dolní hrudní dýchání 

37 



Vyšetření reflexních a zánětlivVch změn 

Vyšetření kůže a podkoží pravé ruky, zápěstí 

- aspekce: 

- otok zápěstí, barva kůže vnormě, zvýšená potivost, mírná ulnámí dukce zápěstí, prstů 

- ulnámí strana zápěstí - revmatoidní uzlík 

- MCP ll. kloub zduřený, zvětšený 

- jizvy: 

4 malé jizvy na volámí straně zápěstí po synovektomii, 2 zarudlé 

- palpace: 

- kůže teplá 

- povrchová palpace bříšky prstů - snížená posunlivost 

-jizvy - 2 bolestivé, přirostlé 

Vyšetření kůže a podkoží zad 

- aspekce: 

- barva kůže v normě, mírný otok, prosáknutí v oblasti sakia, SI skloubení 

- palpace: 

- povrchová palpace bříšky prstů- snížená posunlivost v C-Th oblasti vpravo, a v SI oblasti 

- kožní řasa se láme v C-Th oblasti, nelze nabrat v SI oblasti 

Vyšetření kůže a podkoží na přední části trupu 

- aspekce: 

-jizva v pravém podbřišku po appendektomii klidná, okraje nerovné, cca 4cm dlouhá 

- palpace: 

- nebolestivá, volná 

Vyšetření kůže a podkoží pravé nohy: 

aspekte: mírný otok na plosce PDK u ll., III. MTP kloubu, barva vnormě 

palpace: bolest na plosce PDK u ll., III. MTP kloubu 

Vyšetření facie 

- Lumbosakrální facie - omezena posunlivost levé zádové fascie kaudálním směrem 

- omezená posunlivost pravé zádové fascie kaudálním směrem 

- fascie na - PHK --předloktí - omezená posunlivost do rotacena 

- paže - volná, posunlivá do rotace 
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Vyšetření svalového tonu 

Normotonus ~ 

Hypotonie ~ 

Hypertonie i 
Tabulka číslo ll. Vyšetření svalového tonu 

Sval vlevo vpravo 

m. gluteus maximus ~ t 
m. piriformis ~ t 
m. adductores t t 
flexory kolenního kloubu ~ +--+ 

m. rectus abdominis t t 
zápěstí - extenzorová skupina svalů +--+ t 
zápěstí - flexorová skupina svalů +--+ t 
palmární aponuroza +--+ t 

Vyšetření kloubní vůle (13) 

Tabulka číslo 12. Vyšetření kloubní vůle P ruky 

Klouby pravá BKK Směr omezení kloubní vůle, bolestivost 

I. MCP dorzovolámě, laterolat.erálně 

II. DIP dorzovolámě, laterolaterálně 

MCP dorzovolámě, laterolaterálně 

ITL DIP dorzovolámě, laterolaterálně 

PIP dorzovolámě, laterolaterálně 

V.DIP dorzovolámě, laterolaterálně 

PIP dorzovolámě, laterolaterálně 

art. radiocarpalis 

- na radiální straně bolestivý 

- na ulnární straně bolestivý 

radius+ulna/proximální řada volný 

(omezená palmární flexe) 

art. mediocarpalis omezená dorzální flexe, bolestivý 

(omezená dorzální flexe) 

proximální řada/distální řada bolestivý 

+tlak na os trapezium 

(omezená radiální dukce) 
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proximální řada/radius+ulna bolestivý 

(omezená ulnámí dukce) 

os capitatum omezená pohyblivost, bolestivost 

os pisiforme - dorzálně -volná, bolestivá 

- palmárně- omezená, bolestivá 

Tabulka číslo 13. Vyšetření kloubní vůle - Sakroiliakální kloub 

Sakroiliakální kloub Směr omezení kloub.ní vůle/bolestivost 

dorzálně 

- vleže na zádech -omezený vpravo 

- vleže na břiše - omezený vpravo 

křížový hmat (Stoddart) - omezený vpravo, bolestivost 

Tabulka číslo 14. Vyšetřeni kloubní vůle PaL nohy 

KloubyPDK Směr omezení kloubní vůle, bolestivost 

I. MTP dorzovolárně, laterolaterálně 

II. PIP dorzovolárně, laterolaterálně 

ill.DIP dorzovolárně, laterolaterálně 

KloubyLDK Směr omezení kloubní vůle, bolestivost 

I. MTP dorzovolárně, laterolaterálně 

II. PIP dorzovolárně, laterolaterálně 

Palpace SI kloubu 

"Fenomén předbíhání"- negativní 

"Spine sign" - pozitivní, vzdálenost vpravo konstantní, vlevo se vzdálenost zvětšuje 

Neurologické vyšetření (18) 

- hodnocení psychiky: nezjištěny žádné změny ani postižení vnímání, paměti, myšlení, 

intelektu, jednání 

Čiti 

Taktilní 

Algické 

Termické 

reakce a citlivost stejné na obou stranách 

reakce na bolestivé podněty stejné na obou stranách 

reakce na teplé i chladné podněty stejná na obou stranách 
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Tabulka číslo 15. Vyšetření reflexů 

HKK 

DKK 

r. břišní 

Vyšetření rovnováhy (15) 

- 2 váhy- negativní 

reflex 

r. bicipitový 

r. radiopronační 

r. tricipitový 

r. flexorů prstů 

r. patelární 

r. Achill. šlachy 

r. medioplantární 

epigastrický 

mezogastrický 

hypogastrický 

pupilární 

- Romberg I, II., III., negativní 
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3.4.Závěr vstupního vyšetření 

U pacientky nacházíme především změny na malých kloubech ruky a nohy. "Ztuhlost" 

malých kloubů udává pacientka do ll hodin dopoledne. Nejvíce je postižené pravé zápěstí. 

Dvě jizvy jsou zarudlé a palpačně bolestivé. Dále je snížená kloubní pohyblivost, a to do 

flexe, extenze a obou dukcí v zápěstí. V radioulnárnim kloub je omezená pronace a supinace. 

Palec je zatím bez omezení. Síla svalových skupin předloktí a prstů je snížená na stupeň 4, 4-. 

Obtížný je silový úchop, provázený větší bolestí. Jemnou motoriku pacientka zvládá 

s nepřesností a časovou prodlevou. Reflexní změny jsou na kůži, fasciích a svalech. Kůže 

palpačně teplá, fascie předloktí neposunlivá. Otok měkkých tkání pravého zápěstí a na plosce 

PDK u II., III. MTP kloubu. Četné jsou kloubní blokády malých kloubů. Neurologické 

vyšetření negativní. Většina vyšetření byla doprovázená zvětšenou bolestí. 

Vyšetření stoje a chůze prokázalo ZR PDK, příčné i podélné plochonoží, více vpravo. 

Chybí odv.íjení plosek při chůzi. Výrazné jsou hallux valgus bilaterálně. 

Změněné jsou stereotypy testovaných ADL činností. 

Vyšetření dále ukázalo svalové dysbalance v oblasti pánve. Pánev je šikmá vpravo níž. 

Zkrácené svaly na stupeň číslo jedna jsou: flexory kolenních kloubů, flexory kyčelních 

kloubů, dlouhé adduktory a m. poriformis. Snížená svalová síla m. abdominis, zevních a 

vnitřních rotátorů kyčelního kloubu. Kloubní blokáda je v SI skloubení vpravo. 
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3.5.Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 

Krátkodobý plán: 

- snížení bolesti kloubů zasažených zánětem 

- terapie reflexních změn kůže, fascií, svalů 

- péče o jizvu 

- protažení zkrácených svalů 

- zvýšení svalové síly oslabených svalů 

- mobilizace omezené kloubní vůle 

- prevence deformit 

- úprava stereotypu chůze- zlepšení postavení klenby nohy 

-úprava stereotypů ADL činností- udržení, zlepšení funkce ruky 

Dlouhodobý plán: 

- prevence bolesti 

- prevence komplikací RA - kontraktury, deformity, hypotrofie 

- udržení, zlepšení funkce ruky 

- nácvik náhradních pohybových vzorů 

- úprava prostředí v domácnosti 
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3.6.Návrh terapie 

- fyzikální terapie - vířivá lázeň na HKK., teplota vody hypotermická, isotermická 1 O min, 

lOkrát (2) 

- TMT- hlazeni, míčkování (dle instruktáže fyzioterapeuta) 

- péče o jizvu 

- pasivní pohyby s trakcí 

- PIR dle Lewita pro sníženi hypertonu svalů 

- PIR s protažením na zkrácené svaly 

- mobilizace kloubů se sníženou kloubní vůlí 

- izometrické posilován oslabených svalů 

-analytické posilování oslabených svalů dle Jandy 

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

. - senzomotorika- nácvik malé nohy, korigovaný stoj, nácvik abdukce palce 

- nácvik stereotypu chůze 

- úprava stereotypů AD L činností 

- ergoterapie ruky 
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3.7.Průběh rehabilitace 

3.7.1. !.Terapeutická jednotka 8.1.08 

- proveden vstupní kineziologický rozbor 

Subjektivně: bolest pravého zápěstí 

Objektivně: viz kineziologický rozbor 

Provedení: - PHK 

- vířivá koupel- teplota vody isotennická, 1 O min. na oblast P ruky 

- TMT - hlazení disto - proximálně 

- míčkování disto-proximálně 

- uvolnění fascie do rotace na předloktí 

- péče o jizvu- tlaková masáž, přísuvné spirály, esovité tahy 

- PIR- extenzorů, flexorů zápěstí 

- pasivní pohyby s trakcí - zápěstí - dorzální, palmární flexe, ulnární, radiální dukce 

- radioulnární kloub - pronace, supinace 

- MCP 1.-V.- flexe, extenze, abdukce, addukce 

- DIP, PIP -I.-V.- flexe, extenze 

- CMC - abdukce, flexe, opozice 

Autoterapie: péče o jizvu - tlaková masáž 

Výsledek terapie: zmenšení otoku, uvolnění měkkých tkání, pohyblivost jizev neobnovena 

3.7.2. 2. Terapeutická jednotka 9.1.2008 

Subjektivně: po první terapii cítila uvolnění, přes noc "ztuhnutí" ruky, bolest jako jiné dny 

Objektivně: beze změny, viz kineziologický rozbor 

Provedení: - PHK 

- vířivá koupel- teplota vody isotennická, 1 O min. na oblast P ruky 

- TMT - hlazení disto - proximálně 

- míčkování disto-proximálně 

- uvolnění fascie do rotace na předloktí 

-péče o jizvu- tlaková masáž, přísuvné spirály, esovité tahy 

- PIR- extenzorů, flexorů zápěstí - palmární, dorzální flexe 

- mobilizace kloubních blokád 
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kloub směr mobilizace 

I. MCP dorzovolárně, laterolaterálně 

I. MCP dorzovolárně, laterolaterálně 

ll. DIP dorzovolárně, laterolaterálně 

MCP dorzovolárně, laterolaterálně 

III. DIP dorzovolárně, laterolaterálně 

PIP dorzovolárně, laterolaterálně 

V. DIP dorzovolárně, laterolaterálně 

PIP dorzovolárně, laterolaterálně 

art. mediocarpalis 

os pisiforme 

·posun distální řady proti proximální řadě palmárně 

palmárně 

- pasivní pohyby s trakcí - zápěstí - dorzální, palmární flexe, ulnární, radiální dukce 

- radioulnární kloub proximální - pronace, supinace 

- MCP I.-V.- flexe, extenze, abdukce, addukce 

- DIP, PIP -I-V.- flexe, extenze 

- CMC - abdukce, flexe, opozice 

- analytické posilování oslabených svalů zápěstí dle Jandy- výchozí poloha pro svalovou sílu 

č. 3 - flexorová, extenzorová skupina svalů pravého zápěstí, svaly prstů 

Výsledek terapie: měkké tkáně uvolněny, otok zmenšen, ale 2 jizvy stále přirostlé, zvětšení 

kloubní vůle, mobilizace MCP I. neúspěšná, kloubní rozsah v kloubech zápěstí stejný 

3.7.3. 3.Terapeutická jednotka 10.1.2008 

Subjektivně: beze změn, přes noc "ztuhnutí" ruky, bolest jako jiné dny 

Objektivně: PHK - otok zápěstí, dvě jizvy bolestivé, přirostlé, kůže napjatá, snížená 

posunlivost fascie, svalová síla svalů zápěstí nezměněna. Pronace, supinace v radioulnárním 

kloubu R 60-0-60, kloubní rozsah v zápěstí - palmární, dorzální flexe S 65-0-70, ulnární, 

radiální dukce F 10-0-1 O. Omezená kloubní vůli v kloubu MCP I. 

Provedení: - PHK 

- vířivá koupel - teplota vody isotermická, 1 O min. na oblast P ruky 

- měkké techniky - hlazení disto - proximálně 

- míčkovánf disto-proximálně 

- uvolnění fascie do rotace na předloktí 
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- péče o jizvu - tlaková masáž, přísuvné spirály, esovité tahy 

- PIR- exzenzorů, flexorů zápěstí - palmární, dorzálrú flexe 

- mobilizace kloubních blokád 

kloub směr mobilizace 

I. MCP dorzovolárně, laterolaterálně 

- pasivní pohyby s trakcí - zápěstí - dorzálrú, palmární flexe, ulnární, radiální dukce 

- radioulnární kloub proximální - pronace, supinace 

- MCP I.-V.- flexe, extenze, abdukce, addukce 

- DIP, PIP -I-V.- flexe, extenze 

- CMC - abdukce, flexe, opozice 

- izometrické posilování proti odporu - odpor kladen proti flexi, extenzi, radiální, ulnární 

dukci zápěstí, pronaci, supinaci radioulnárrúho kloubu, - flexi, extenzi prsů- opozici palce 

Výsledek terapie: 

- snížerú napětí kůže, fascii, zmenšení otoku, rozsah pohybu nezměněn 

3.7.4. 4. Terapeutická jednotka 11.1.2008 

Subjektivně: bolest MTP kloubů na PDK mírnější, bolest ruky jako jiné dny 

Objektivně: - PDK, LDK - viz kineziologický rozbor 

Provedení:- PDK, LDK, 

- PIR palmární aponeurozy na PDK 

- AGR palmárrú aponeurozy PDK 

- mobilizace 

Klouby PDK směr mobilizace 

I. MTP dorzovolárně, laterolaterálně 

II. PIP dorzovolárně, laterolaterálně 

III. DIP dorzovolárně, laterolaterálně 

Klouby LDK směr mobilizace 

I. MTP dorzovolárně, laterolaterálně 

II. PIP dorzovolárně, laterolaterálně 

- senzomotorika - nácvik malé· nohy 
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- aktivní pohyby - nácvik abdukce všech prstů, především abdukce palce, dále flexe, extenze 

vMTP alP 

- zlepšeni postavení klenby nohy - sbírání předmětů z podložky 

Autoterapie: - AGR palmární aponeurozy PDK 

- nácvik abdukce všech prstů, především abdukce palce, dále flexe, extenze 

vMTPaiP 

- uchopování předmětu - malého míčku prstama na noze 

Výsledek terapie: pohyby plosek jsou v malém rozsahu, nutno dále pokračovat v 

nacvičování 

3.7.5. S.Terapeutická jednotka 14.1.2008 

Subjektivně: bolest MTP kloubů na PDK mírnější, bolest ruky jako jiné dny 

Objektivně: - PDK, LDK- viz kineziologický rozbor 

Provedení: - PDK, LDK 

- PIR palmárni aponeurozy na PDK 

- AGR palmární aponeurozy PDK 

- mobilizace 

Klouby PDK směr mobilizace 

I. MTP dorzovolárně, laterolaterálně 

II. PIP dorzovolárně, laterolaterálně 

III. DIP dorzovolárně, laterolaterálně 

Klouby LDK směr mobilizace 

I. MTP dorzovolárně, laterolaterálně 

II. PIP dorzovolárně, laterolaterálně 

- senzomotorika- nácvik malé nohy 

- aktivní pohyby - nácvik abdukce všech prstů, především abdukce palce, dále flexe, extenze 

vMTP alP 

- zlepšeni postavení klenby nohy - sbírání předmětů z podložky 

- nácvik odvíjení plosky při chůzi 
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Autoterapie: - AGR palmární aponeurozy PDK 

- nácvik abdukce všech prstů, především abdukce palece, dále flexe, extenze 

vMTP alP, 

- uchopování předmětu- malého míčku prsták:a na noze 

Výsledek terapie:- mobilizace- úspěšné, pohyby plosek jsou ve větším rozsahu, doporučuji 

pokračovat v nacvičování malé nohy, palmární aponeuróza volná 

3.7.6. 6. Terapeutická jednotka 15.1.2008 

Subjektivně: bolest v SI Qblasti přetrvává, bolest P ruky jako jiné dny, bolest PDK velmi 

mírná 

Objektivně: vyšetření pánve viz kineziologický rozbor 

Provedení: - pánev 

TMT - míčkování v oblasti SI skloubení 

- Kiblerova řasa provedená na kůži a podkoží zad, především v oblasti C-th a SI 

kloubu 

- Lumbosakrální facie - protažení fascíí směrem kaudálně 

- PIR m. gluteus maximus, m. piriformis 

- PIR + protažení - m. biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, adduktorů 

stehna, m. piriformis bilat. 

- mobilizace SI kloubu vvpravo .. - křížový hmat dle Stoddarda 

- posilování - izometrická kontrakce m. gluteus maximus vleže na zádech 

- m. gluteus medius - leh na boku- abdukce ex DK 

- m. rectus abdominis -leh na zádech, fx DKK v kolenních kloubech, flexe trupu s 

tlakem rukou do stehen, 8x 3 série, důležité dýchání 

Autoterapie: - automobilizace SI kloubu dle Mojžíšové 

Výsledek terapie: Terapie PIR a PIR+protažení byla velmi úspěšná, pacientka dobře reaguje 

a relaxuje, nutné pokračovat v posilováním. abdominis a m. gluterus maximus. 

- pánev - palpace - pánev symetrická 

- m. piriformis - nebolestivý vpravo 

- rotace PDK v normě, symetrie s LDK 
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3.7.7. 7. Terapeutická jednotka 16.1.2008 

Subjektivně: cítí se dobře, P ruka je bez větších změn, bez bolesti v SI oblasti a PDK 

Objektivně: pravá ruka bez výrazných změn, měkké tkáně volné, svalová síla svalů PHK i 

kloubní rozsah zápěstí nezměněn 

Provedení: PHK 

- posílení svalů PHK technikou dle Kabatha -

I. diagonála, flekční vzorec, technika pomalý zvrat výdrž, svalové komponenty: prsty -

m.fl.exor digitorum superficialis, profundus; m.opponens digiti minimi, mm.interosei 

palmares, mm.lumbricales, palec - m.flexor pollicis longus et brevis, mm.adductores pollicis, 

zápěstí - m.flexor carpi radialis, m. palmaris longus 

I. diagonála, extenční vzorec, technika pomalý zvrat výdrž, svalové komponenty: prsty - m. 

extenzor digitorum communis, m.extentor digiti minimi, m.abduktor digiti minimi., 

mm.iterosei dorsales., mm.lumbricales, palec - m. abduktor pollicis brevis, m.extensor 

pollicis longus., zápěstí - m.extensor carpi ulnaris, předloktí - m.pronator quadratus 

II. diagonála, flekční vzorec, technika pomalý zvrat výdrž, svalové komponenty: prsty -

m.extenzor digitorum comunnis., m.extensor indicis proprius., mm.interoseii dorsales., 

mm.lumbricales, palec - m. extensor pllicis longus et brevis, m.abductor pollicis longus, 

zápěstí - m.extensor carpi radialis longus et brevis 

lL. diagonála, extenční vzorec, technika pomalý zvrat výdrž, svalové komponenty: prsty

m.flexor digitorum supperficialis, m.flexor dig.profundus., m.interossei palmares., 

m.lumbricales, palec - m. m.flexor digitorum superficialis, profundus, m.opponens pollicis, 

m.palmares brevis., zápěstí- m.flexor carpi ulnaris., m.palmaris longus 

Výsledek terapie: bez výrazných změn 

3.7.8. 8. Terapeutická jednotka 17.1.2008 

Subjektivně: pravého zápěstí beze změn, PDK a bolest v SI oblasti není, cítí se dobře 

Objektivně: beze změn od poslední terapie 

Provedení: 

- instruktáž a nácvik vhodného provádění ADL činností - sed, předklon a narovnávání se 

z předklonu, otáčení trupu v sedě, otáčení hlavy a krku, zvedání paží, nošení břemen 

Výsledek terapie: instruktáž pochopila a prováděla nácvik bez obtíží 
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3.8. Výstupní kineziologický rozbor 

Vvšetření stoje 

Zezadu: 

- stoj jistý, baze na šítku pánve 

- asymetrie hýžďových svalů - levá mírně vyklenutá dorzálně 

- levý thorakobrachiální trojúhelník - hlubší 

- mediální okraj L lopatky blíž k páteři 

- pravé rameno níž 

- mírná rotace hlavy vpravo 

Zboku: 

- příčné plochonoží bilaterálně 

- podélné plochonoží bilaterálně 

- vyklenutí břišní stěny 

- vyhlazená L lordóza 

- hlava - anteflexe 

Zepředu: 

- hallux vallgus bilaterálně 

- P patella tažena zevně 

- pupek tažen vpravo a dolů 

-struma 

stoj na špičkách: zvládne, bez bolesti 

Palpační vvšetření pánve (13) 

Spina iliaca anterior superior - symetrie 

Spina iliaca posterior superior - symetrie 

Crista iliaca - symetrie 

= pánev rovná 
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Vyšetření chůze 

- baze na šířku pánve 

- rytmus pravidelný 

- délka kroku - stejná na obou stranách 

- postupné plynulé odvíjení plosky od podložky 

- laterální posun pánve v normě 

- souhyb HK a pohyb hlavy v pořádku, pohyb HKK vychází z ramenních kloubů 

- schopna udržet rovnováhu, přizpůsobit se změnám terénu - chůze ze/do schodů 

Chůze pozadu: nejistá 

Chůze po špičkách: schopna 

Chůze po patách: schopna 

Antropometrické vyšetření (5) 

T bulka "' l 16 A t t . k' v tř i a CIS O . n ropome r1c evyse en 
Horní končetina vlevo 

Délkové míry (cm) 

olecranon - procesus styloideus ulnae 26 

styloideii - daktylion 19 

Obvodové míry 

předloktí 25 

zápěstí 16 

přes hlavičky metakarpů 19 

Dolní končetiny vlevo 

Délkové míry (cm) 

SIAS - malleolus medialis 86 

trochanter major- malleolus lateralis 77 

Obvodové míry 

stehno 1 O cm nad patelou 45 

lýtko v nejširším místě 35 

přes nárt a patu 31 

přes hlavičky metatarsů 22,5 
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vpravo 

(cm) 

26 

20 

25 

16 

20 

vpravo 

(cm) 

86 

77 

45 

35 

31 

22,5 



Vyšetření distancí na páteři (5) 

Schoberův příznak: 5 I 4-5cm 

Stiborův příznak: 517-10 

Čepojevův příznak: 2 I 3 cm 

Ottův příznak- inklinační: 213,5 cm 

- reklinační: 2 I 2,5 cm 

Thomayerův příznak: + 1 O cm 

Zkouška lateroflexe: symetrie, 15 cm 

Zkouška předklonu hlavy: neg./ O cm 

Forestierova fleche: neg. I O cm 

Vyšetřeni pohyblivosti kloubní (1 O) 

- vyšetření pomocí plastového goniometru a prstového goniometru 

Orientační vyšetření kořenových a velkých kloubů: 

Ramenní kl. - bez patologického nálezu 

Loketní kl. - bez patologického nálezu 

Kyčelní kloub -bez patologického nálezu 

IDezenní kloub - bez patologického nálezu 

Tabulka č. 17a. Pohyblivost kloubní (10) 

Kloub 
PHK LHK 

aktivní pohyb 

radioulnární R 65-0-70 R 85-0-80 

zápěstí 
s 70-0-75 s 75-0-80 

F 10-0-15 F 20-0-35 

MCPII.- V. 
s 10-0-75 s 10-0-90 

F 15-0-20 F 25-0-30 

PIP II.-V. s 0-0-75 s 0-0-90 

DIPII. V. s 0-0-45 s 0-0-50 

MCPI. s 0-0-80 s 0-0-80 

lPI. s 10-0-80 s 10-0-80 
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PHK LHK 

pasivní pohyb 

R 65-0-70 R 90-0-90 

s 70-0-75 s 80-0-85 

F 10-0-15 F 20-0-35 

s 15-0-80 s ·2o-o-9o 

F 20-0-20 F 30-0-35 

s 0-0-80 s 0-0-100 

s 0-0-50 s 0-0-60 

s 0-0-85 s 0-0-90 

s 10-0-80 s 10-0-80 



Tabulka č. 17b. Pohyblivost kloubní 

CMC kloub/pohyb 
PHK LBK PHK LHK 

aktivní pohyb pasivní pohyb 

flexe 15st 15st 15st 20st 

abdukce v rovině dlaně 70st 70st 70st 70st 

abdukce kolmo do dlaně 60st 65st 65st 70st 

opozice O cm O cm 

Tabulka č. 17c. Pohyblivost kloubní (10) 

Kloub 
PDK LDK PDK LDK 

aktivní pohyb pasivní pohyb 

MTPI. s 40-0-50 s 40-0-50 s 45-0-55 s 45-0-55 

F nep.-30-0 F nep.-30-0 F 20-30-0 F 20-30-0 

MTPll. 
s 30-0-45 s 35-0-45 s 35-0-50 s 40-0-55 

F nep.-0-nep. F nep.-0-nep. F 15-0-15 F 15-0-15 

MTPll. 
s 30-0-45 s 35-0-45 s 40-0-50 s 40-0-55 

F nep.-0-n~. F nep.-0-nep. F 15-0-15 F 15-0-15 

MTPIV. s 25-0-50 s 25-0-50 s 40-0-50 s 40-0-55 

F nep.-0-nep. F nep.-0-nep. F 15-0-15 F 15-0-15 

MTPV. s 10-0-40 s 10-0-40 s 25-0-40 s 25-0-40 

F nep.-0-nep. F nep.-0-nep. F 15-0-15 F10-0-10 

IP I. s 0-0-50 s 0-0-50 s 0-0-60 s 0-0-60 

PIPll.- V. s 0-0-40 s 0-0-40 s 0-0-45 s 0-0-45 

DIPll. V. s 0-0-10 s 0-0-10 s 0-0-10 s 0-0-10 

Vyšetření zkrácených svalů (ll) 

Tabulka č. 18. Vyšetření zkrácených svalů 

Sval stupeň zkrácení 
p L 

flexmy kolenního kloubu o o 
m. tensor fasciae latae o o 
m. rectus femoris o o 
m. iliopsoas o o 
krátké adduktory kyčelního kloubu o o 
dlouhé adduktory kyčelního kloubu o o 
m. pirifonnis o o 
m. quadratus lumborum o o 
paravertebrální svaly 1 1 
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Vvšetřenl svalové s11y (ll) 

Tabulka číslo 19. Vyšetření svalové síly 

Svalová síla 

Oblast Pohyb Testované svaly 

vlevo "Vpravo 
,l:l m. biceps brachii = Q flexe m. brachialis 5 5 :::2 , .. m. brachioradialis = 'S m. triceps brachii ~ extenze 5 5 Q 
,_,;;j m.anconeus 

supinace 
m. supinator 

5 4 I- m. biceps brachii 'i .!a ,... Q 

m. pronator teres ~- pronace 5 4 
m. pronator quadratus 

flexe s ulnární dukcí m. flexor carpi ulnaris 5 4 

- flexe s radiální dukcí m. flexor carpi radialis 5 4 .... .., 
~ extenze s ulnární c.. m. extensor carpi ulnaris 5 4 -= dukcí N 

extenze s radiální m. extensor carpi radialis longus et 
5 4 

dukcí brevis 

flexevMCP 
mm. lumbricales 

5 4 
mm. interossei dors. et palm. 

extenze v MCP 2. m. extensor digitorum 
5 4 

prstu m. extensor indicis proprius 

extenze vMCP 3. 
m. extensor digitorum 5 4 

I prstu 

2 
extenze v MCP 4. 

m. extensor digitorum 5 4 
I prstu = ... 
extenze YMCP 5. m. extensor digitorum = 5 4 ,e. prstu m. extensor digiti minimi .., ... addukce v MCP m. interosei palmares 5 4 ~ 

abdukce v MCP 
m. interossei dorsales 

5 4 
m. abductor digiti minimi 

flexe vPIP m. flexor digitorum superficialis 5 4 

4 
flexe vDIP m. flexor digitorum profundus 5 

addukce v CMC m. adductor pollicis 5 4 

abdukce v CMC 
m. abductor pollicis bre\is 5 4. (kolmo do dlaně) 

2 
abdukce v CMC (v 

m. abductor pollicis longus 5 4 
= rovině dlaně) 
... 

m. opponens pollicis = opozice 5 4 (,j m. opponens digiti minimi .S! 
~ 

flexe v MP m. flexor pollicis brevis 5 4 ~ 

extenze v MP m. extensor pollicis bre\-is 5 4 

flexe v IP m.flexor pollicis longus 5 4 

extenze v IP m. extensor pollicis longus 5 4 
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Svalová síla 
Oblast Pohyb Testované svaly 

vlevo vpravo 

flexe m. illiopsoas 5 5 

extenze 
m. gluteus maximus 4 4 
flexory kolenního kloubu 

abdukce 
m. gluteus medius, minimus 5 5 
m. tensor facie latae 

,.Q mm. adductores = o addukce m. gracilit 5 5 ::ii! ... m. pectineus ..e 
G.l m. gluteus medius, minimus >U 

vnitřní rotace 4 4 ~ m. tensor fasciace latae 

m. obturatorius extemus, intemus 
m. gemellus superior, interiér m. 

zevnf rotace gluteus maximus 4 4 
m. piriformis 
m. quadratus femoris 

flexe plantární při 
flexi kolenního m. soleus 5 5 
kloubu 

,.Q 
flexe plantámí při = o 
extenzi kolenního 5 5 ::ii! ... kloubu m. triceps surae = = supinace s dorsální G.l 

m. tibialis anterior 5 5 J flexí 

= supinace s plantární 
flexí 

m. tibialis posterior 5 5 

plantární pronace mm.peroneii 5 5 

~ 
flexe v MTP 2-5 mm.lumbricales II.- V. 4 4 

-= flexePIP m. flexor digitorum brevis 4 4 o 
= = flexe DIP m. flexor digitorum longus 4 4 .e-
~ 

extenze MP 
m. extensor hallucis brevis 4 4 ~ 
m. extenzor digitorum 
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Vvšetřenl úchopů (26) 

Tabulka č. 20. Vyšetření úchop 

Typ 
Prováděná činnost Zvládnuto 

úchopu 

válcový 
provede, bolest mírná 

=- (nošení pet lahve) 
o 

-= kulový u 
·= (odšroubovat a našroubov provede, bolest mírná t' o vičko u sklenice) -·-Cll hákový 

(nošení tašeky) 
provede, bolest mírná 

štipec - nechtový provede •;... =- pinzetový provede = o =-= klíčový provede ~ -~ 
špetka provede 

zapínání knoflíků na košili provede, nepřesně 

=- odšroubovat a našroubovat 
provede o vršek od pasty -= u 

·= čištění zubů kartáčkem provede ·-= udělat smyčku na tkaničkách provede ~ 
= psaní textu tužkou provede, nepřesně' = ~ 

provede,nepřesně zapínání hodinek na ruku 

krájení nožem provede, bolest po delší době 

Vyšetření reflexnlch změn 

Vyšetření kůže a podkoží pravé ruky, zápěstí 

- aspekce: 

- bez otoku, barva kůže vnormě, mírná ulnámí dukce zápěstí, prstů 

- ulnámí strana zápěstí - revmatoidní uzlík 

- MC II. kloub zvětšený 

- jizvy: 

- 4 malé jizvy na volámí straně zápěstí po synovektomii 

- palpace: 

- povrchová palpace bříšky prstů - kůže posunlivá 

- jizvy - 2 přirostlé 
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Vyšetření kůže a podkožl zad 

- aspekte: 

- barva kůže vnormě, bez otoku, bez prosáknutí v oblasti sakra, SI skloubení 

- palpace: 

- povrchová palpace bříšky prstů - posunlivost v C-Th oblasti vpravo, a v SI oblasti 

Vyšetření kůže a podkožl pravé nohy: 

aspekte: bez otoku na plosce PDK u II., III. MTP kloubu, barva vnormě 

palpace: bez bolesti na plosce PDK u II., III. MTP kloubu 

Vyšetření facie 

- Lumbosakrální facie - posunlivá levá zádová fascie kaudálním směrem 

- posunlivá pravá zádová fascie kaudálním směrem 

- fascie na - PHK- předloktí -volná, posunlivá do rotace 

- paže- volná, posunlivá do rotace 

Vyšetření svalového tonu 

Normotonus ~ 

Hypotonie! 

Hypertonie t 
Tabulka ěíslo 21. Vyšetření svalového tonu 

Sval vlevo 

m. gluteus maximus ~ 

m. piriformis ~ 

m. adductores ~ 

flexory kolenního kloubu ~ 

m. rectus abdominis ! 

zápěsté - ex tenzorová ~ 

skupina svalů 

zápěstí flexorová skupina ~ 

svalů 

palmárníaponuroza ~ 

vpravo 

~ 

~ 

~ 

~ 

! 

~ 

~ 

~ 
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Vyšetřeni kloubnf vůle (13) 

Tabulka ěíslo 22. Vyšetření kloubní vůle P ruky 

Klouby pravá HKK směr omezení kloubní vůle, bolestivost 

I. MP dorzovolárně, laterolaterálně 

os capitatum omezená pohyblivost, bolestivost 

Palpace SI kloubu 

"Fenomén předbíhání"- negativní 

"Spine sign" - negativní 

Neurologické vvšetření (18) 

Beze změn od vstupního vyšetření 
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3.9.Závěr výstupního vyšetření 

Největší obtíže a změny byly lokalizované na malých kloubech především pravé ruky 

a pravé nohy. Pacientku obtěžovala bolest těchto částí, která se během hospitalizace zmírnila. 

N a PHK se během terapie zlepšili reflexní změny kůže, podkoží, a fascie. Došlo 

k uvolnění a zvýšení posunlivosti tkání a vymizení otoku. A však dvě jizvy zůstaly přirostlé. 

Rozsah kloubní pohyblivosti se zlepšil o 5 stupňů do flexe, extenze a ulnární dukce v zápěstí. 

Zvětšila se také supinace a pronace v radioulnárnim kloubu. Svalová síla svalů pravého 

zápěstí a prstů pravé nohy se zvýšila o půl stupně, ale především došlo ke změně v kvalitě 

pohybu a snížení bolesti při pohybu. Kloubní vůle byla obnovena. Silový úchop prováděla 

pacientka se sníženou bolestí, jemná motorika je beze změn. 

Na PDK došlo k zmírnění bolesti, plynulému postupnému odvíjení plosky od 

podložky a symetrii podélného plochonozí bilaterálně. Upravila se i předchozí zevní rotace 

PDK. 

Dříve šikmá pánev byla srovnaná do roviny. Svaly zkrácené na stupeň číslo jedna byly 

protaženy kromě m. paravertebralis a flexorů kolenních kloubů. Kloubní blokáda byla v SI 

skloubení vpravo odstraněna. 

60 



3.10. Efekt terapie 

Segment/vyšetření Před terapií 8.1.2008 Po terapii 17.1.2008 

ZRPDK symetrie ZR 

8 Prostý stoj P subgluteální rýha níž symetrie subglutálních rýh 

= podélné plochonoží více symetrie podélného a. - vpravo plochonozí = a. 
Palpace pánve šikmá pánev - vpravo níž pánev rovná J .... 

.lil chybí odvíjení plosky-Q,l postupné, plynulé odvíjení g. 
pokládá celou plosku na < Chůze podložku 

plosky od podložky 

chybí odrazu o prsty na PDK odraz o prsty PD K 

Q,l zápěstí zápěstí ... 
J:l obvodyHK L16cm, L16cm, 
Q,l 

e P18cm P16cm 
= a. 
~ přes hlavičky metatarsů přes hlavičky metatarsů 
Cl obvodyDK L22,5cm, L22,5cm, < P23,5cm P22,5cm 

Radioulnární kloub 
Aktivně R 65-0-65 Aktivně R 65-0-70 

~ Pasivně R 65-0-65 Pasivně R 65-0-70 

Aktivně S 65-0-70 Aktivně S 65-0-75 , .. 
= F 10-0-10 F 10-0-15 ,Q 

Zápěstí = = Pasivně S 65-0-70 Pasivně S 65-0-70 ::; .... F 10-0-10 F 10-0-15 rll 

= jl>- Aktivně S 5-0-70 Aktivně S 10-0-75 ... -,Q 
F 10-0-15 F 15-0-20 i~>-. 

..Cl MCP II.-V. = Pasivně S 10-0-70 Pas i vně S 15-0-85 ~ 

F 10-0-15 F 20-0-20 

i~>-. -flexory kol~nního kloubu L,P st. 1 L,P st. O -= - m. tenzor fasciae latae: ř;j L,P st. 1 L,P st. O 
\Q,I 

Cl - m. rectus femoris: L,P st. 1 L,P st. O Q,l 
u 
'f addduktory - dlouhé L,P st. 1 L,P st. O .lil 
N 

m. piriformis L,P st. 1 L,P st. O 

= P Předloktí- supinace, pronace p- 4- P-4 = rll 

-= P Zápěstí- flexe, extenze, p- 4- P-4 jl>-

= P Prsty - flexe, extenze p -4- P-4 -ca 
jl>-

Prsty PDK- flexe, extenze p -4- P-4 Cl.l 

i~>-. teplota zvýšená teplota normální teplota 
Cl 

)Q,I 

dvě jizvy e zarudlé, přirostlé bez zarudnutí, přirostlé 
N , .. 
= posunli vost kůže snížená posunlivost zlepšení posunlivosti 
~ 
Q,l 
c: omezená posunli v o st do 
~ facie na předloktí posunli vá do rotace 

rotace 
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~ 
zápěstí - flexorová, extenzorová 

P-i P-~ 

= skupina svalů 
.s 
~ m. piriformis P-i P-~ 
~ 
'i adduktory stehna L,P- i L,P-~ 
~ 

t'l.l 
palmární aponeur6za P-i P-~ 

c. o 
silový bolest velká bolest mírná -5 

~ 

I obnovení kloubní vůle 
;Š MCP, PIP, DIP pravé ruky omezená kloubní vůle 
~ kromě MP I, a os capitatum 
'a 

SI kloub vpravo omezená kloubní vůle obnovení kloubní vůle ,.Q 
:I o 

::a Klouby zápěstí 
omezená kloubní vůle obnovení kloubní vůle, 
bolestivost zmírnění bolesti 

62 



4. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo seznámení se s v obecné části s problematikou revmatoidní 

artritidy, s kineziologií a anatomií souvisejících struktur a s fyzioterapeutickými metodami a 

přístupy používaných při léčbě diagnózy. 

Ve speciální části bylo zahrnuto detailní fyzioterapeutické vyšetření a popsán léčebný 

přístup při terapii pacientky s diagnózou RA. V závěru této části je zhodnocení efektu zvolené 

terapie. Spolupráce s pacientkou byla velmi dobrá. Úspěšná terapie byla primárně podmíněna 

medikací a společně s vhodně zvolenou rehabilitací bylo dosaženo dobrého výsledku. 

Zpracování diagnózy pro mne bylo vhodnou příležitostí, jak se naučit dlouhodobě 

pracovat s jedním pacientem a sledovat postupný vývoj a zlepšování jeho obtíží. Navíc jsem 

se naučila přistupovat k pacientovi z hlediska komplexní léčebné rehabilitace. 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK (24) 

AA - anamnéza alergií 

ACR- American Collage ofRheumatology 

AGR - antigravitační metoda 

ADL - activity of daily living 

APPE - appendektomie 

atd. - a tak dále 

ARA V A - antirevmatický lék, Leflunomidum 

Art. - artikulacio 

BMI- Body Mass Index 

C - krční (páteř) 

č. - číslo 

cca - přibližně 

cm - centimetr 

c - th - krční - hrudní páteř 

DIP- distální interfalangeální kloub 

dk - dolní končetina 

DMARDs - antirevmatické léky modifikující nemoc 

dx.- dextra 

F- frontální (rovina) 

GA - gynekologická anamnéza 

HAQ - Health Assessment Questionnairre 

i.m. - intra muskulárně 

IP - interfalangeální kloub 

kg- kilogram 

1. -latus 

L - levá, levý 

L - bederní (páteř) 

LDK - levá dolní končetina 

LHK - levá horní končetina 

L TV -léčebná tělesná výchova 

m- hmotnost 

mm- milimetr 

MCP - metakarpofalangeální kloub 
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mg - miligram 

Mgr. -magistr 

min.- minut 

MTX- Metotrexát 

např. -například 

nep. - neprovede 

NO - nynější onemocnění 

OA - osobní anamnéze 

P -pravá, pravý 

PA- pracovní anamnéze 

PAP -progresivní polyartritida 

PDK- pravá dolní končetina 

PHK- pravá horní končetina 

PIP - proximální interfalangeální klob 

PIR- postisometrická relaxace 

PNF- proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

r.- reflex 

R- rotace 

RA - revmatoidní artritida 

RA - rodinná anamnéze 

RC - radiocarpální kloby 

RTG- rentgen 

S- sagitální (rovina) 

SA- sociální anamnéze 

SAS - sulfasalazin 

SI- acroiliakální skloubení 

SIAS- spina illiaca anterior superior 

sin. - ministra 

st.- stupeň 

stp. - status post 

Str. - strana 

TE - tonzilektomie 

TMT- techniky měkkých tkání 

TNF - faktory nekrotizující faktory 

67 



tzv. - takzvaný 

WHO- World Health Organization 

zkr. - zkratka 
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2. přHoha - fotky pacientky 
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