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Abstrakt

Název:     Aplikace plaveckého způsobu znak u pacienta s ankylozující spondylitidou

Cíle: Zhodnotit efektivitu aplikace plaveckého způsobu znak na vybrané 

parametry u nemocného s ankylozující spondylitidou. Porovnat odezvu

plaveckého způsobu znak s tradičním cvičením pacientů s touto nemocí

v tělocvičně. Práce zkoumá, zda je vhodné pacientům s ankylozující 

spondylitidou doporučit plavání způsobem znak jako účinnou formu tělesné 

aktivity ke zvýšení rozsahů pohybů a snížení bolestivosti.

Metody: Efektivita 9týdenního plaveckého programu byla hodnocena pomocí rozsahů

pohybů v ramenních a kyčelních kloubech, rozvíjení páteře a přítomnosti 

bolesti pomocí BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Diasese Activity 

Index). Byl sledován vývoj parametrů a celkový stav pacienta. Dále byl 

vybrán a sledován další pacient se srovnatelnou aktivitou nemoci, který se 

zúčastnil 9týdenního skupinového cvičení v tělocvičně a byly u něj měřeny 

stejné parametry. Tyto parametry byly na závěr obou programů porovnány a 

zhodnoceny.

     

Výsledky: Po plaveckém pohybovém programu se u zkoumaného pacienta zlepšilo 

držení trupu, zejména krční páteře a bylo posíleno zádové svalstvo. Byla 

snížena bolestivost některých oblastí páteře, ale také celková bolestivost 

měřená pomocí BASDAI. Zvýšily se rozsahy pohybů obou ramenních 

kloubů ve všech měřených směrech a rozsahy kyčelních kloubů ve většině 

měřených směrech. Měřené rozsahy na páteři se zlepšily o 0,5–1,5 cm. 

Thomayerova vzdálenost se snížila o 5,5 cm. Expanze hrudníku se zvýšila 

o 1,5 cm. V porovnání s pacientem cvičícím v tělocvičně se měřené 

parametry u plavajícího pacienta zlepšily více.

Klíčová slova: ankylozující spondylitida, plavání, plavecký způsob znak



Abstract

Title:           Application of backstroke to a patient with ankylosing spondylitis

Objectives: To evaluate the effectiveness of the application of backstroke with chosen 

parameters to a patient with ankylosing spondylitis. To compare the 

effectiveness of this swimming exercise programme with a traditional 

exercise programme held in a gymnasium. This work investigates whether 

it is suitable to recommend backstroke swimming to patients with 

ankylosing spondylitis as an effective form of physical exercise for 

improving range of movements and reducing pain.

Methods: The effectiveness of a 9 week long swimming programme was evaluated

using a range of movements of the glenohumeral and coxal joints and of 

the spine. The presence of pain was measured by the Bath Ankylosing 

Spondylitis Diasese Activity Index. The same parameters were measured 

for another patient with the similar activity of the disease who took part in 

group exercises in a gymnasium. At the end of the programmes the 

parameters were compared and evaluated.  

Results:   The swimming programme has improved the patient’s posture and has 

strengthened back muscles. Pain was reduced in some parts of the back and 

also general pain measured by BASDAI. The range of movements of both 

glenohumeral joints improved in all measured directions. The range of 

movements of coxal joints improved in most measured directions. The 

mobility parameters of the spine improved by 0.5–1.5 cm. The Thomayer’s 

distance decreased by 5,5 cm. Expansion of the chest increased by 1.5 cm.  

The parameters improved more for the swimming patient compared to the 

patient on a traditional exercise programme.

Keywords: ankylosing spondylitis, swimming, backstroke
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1 ÚVOD

Ankylozující spondylitida (AS), jiným názvem Morbus Bechtěrev nebo také

Bechtěrevova nemoc, je degenerativní zánětlivé onemocnění, jehož příčina, a tedy ani 

kauzální léčba, nebyly dosud stanoveny. Při léčbě AS se využívají jak farmakologické,

tak fyzioterapeutické metody. 

Převážná většina dostupných výzkumů se týká farmakoterapie. V oblasti 

fyzioterapie se jedná spíše o dokazování účinnosti vlastního pohybu bez rozlišení 

konkrétní metodiky nebo sportu. Jedním z problémů výzkumů konkrétní metodiky 

může být to, že každý pacient je jiný a nemoc se u každého projevuje velmi rozdílně –

ať už rychlostí progrese nebo místem největších potíží. 

Tato práce se zaměřuje na konkrétního pacienta a jeden druh pohybové činnosti –

plavání způsobem znak, což s sebou nese značné omezení použitelnosti výsledků. 

Mohou však sloužit jako inspirace pro další výzkumy týkající se využití plaveckého 

způsobu znak  u pacientů s ankylozující spondylitidou.  

Poloha těla při plavání znakem působí proti kyfotickému držení páteře, které je pro 

pacienty s AS typické. Pracující klouby končetin jsou ve vodním prostředí odlehčovány. 

Plavání má pro tyto pacienty mnohé další výhody a o nich také tato práce pojednává. 

Nemoc dnes známá jako ankylozující spondylitida postihovala lidstvo 

pravděpodobně již od starověku. Usuzuje se tak z paleopatologických studií na 

egyptských mumiích. Na počátku 20. století byli pacienti s AS imobilizováni 

v sádrových krunýřích. Věřilo se, že klid a nehybnost budou pro zánětlivé klouby 

prospěšné. Od této léčby bylo upuštěno ve 40. letech, protože se zjistilo, že vojáci s AS, 

kteří sádrový krunýř nenosí a naopak cvičí, mají méně bolestí a jejich hybnost se 

zlepšuje. Od poloviny 50. let 20. století je proto doporučována aktivní fyzioterapie 

a pohyb vůbec jako základní součást terapie této nemoci (Nolte, van Rensburg, 2001).

V dnešní době jde o nemoc poměrně značně rozšířenou. Ve střední Evropě se 

vyskytuje až u 1 % obyvatel. Měla jsem již možnost se setkat s mnohými pacienty 

trpícími touto nemocí. Jejich přístup k léčbě bývá ve velké většině kladný. Problémem 

však může být jejich nedostatečná informovanost o možnostech a výhodách 

pohybových aktivit. 
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Tyto pohybové aktivity samozřejmě nemusí být zajišťovány pouze zdravotnickými 

zařízeními, ale každý pacient s Bechtěrevovou nemocí by si měl podle mého názoru 

najít pravidelnou činnost, která ho bude bavit a díky které bude udržovat svoji páteř 

i další části svého organismu v co nejvíce funkčním stavu. Zásadní informace 

o pohybové terapii by měli tito pacienti získat právě od fyzioterapeutů. 
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2 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDA

Ankylozující spondylitida (AS) je komplexní a celoživotní nemoc. Patří do skupiny 

séronegativních spondylartritid a je jejich hlavním představitelem. Séronegativní 

spondylartritidy postihují zejména pohyblivost páteře, hlavním mechanismem těchto 

nemocí je zánětlivé postižení kloubů axiálního skeletu a velkých periferních kloubů. 

Dále mohou být přítomny kožní, slizniční, gastrointestinální a urogenitální projevy 

(Forejtová, 2010; Sieper et al., 2002; Trnavský, Dostál, 1990; Pavelka, Rovenský, 

2003).

Samotná AS je definována jako chronické, systémové zánětlivé onemocnění, které 

postihuje především axiální skelet, sakroiliakální, apofyzeální a kostovertebrální klouby 

páteře. Zánětlivá reakce kloubů axiálního skeletu je provázena kostní novotvorbou. 

Osifikace periferních vláken vazivového prstence meziobratlové ploténky vytváří 

syndesmotická přemostění dvou sousedních obratlů. Osifikace pouzdra sakroiliakálních 

kloubů vyvolává parciální ankylózu se synostózou kloubu (Forejtová, 2010; Khan, 

2002; Kolář, 2009; Trnavský, Kolařík, 1997).

Nemoc se projevuje u každého pacienta rozdílně a progrese nemoci bývá také různá. 

Společnými příznaky jsou hlavně bolest zad, bolest sakroiliakálních kloubů a ranní 

ztuhlost. Ze značné části záleží na přístupu pacienta k nemoci a k sobě samému, což 

potvrzuje Králová a Matějíčková (1985) i jiní.

2.1 Prevalence nemoci, genetika a etiologie

Choroba začíná zpravidla koncem druhého a počátkem třetího decenia, v pozdějším 

věku je rozvinutí nemoci vzácné (Pavelka, Rovenský, 2003 aj.). Mnozí autoři se shodují 

na tom, že nemoc je 7–10x častější u mužů než u žen (Kolář, 2009; Pavelka, Rovenský, 

2003; Trnavský, 1993). V příručce Klubu bechtěreviků (1994) se uvádí, že dnes je 

výskyt u žen častější a to tak, že na jednu ženu s AS připadají 2,5–3 muži s AS a dále se 

zde uvádí, že u žen má nemoc obvykle mírnější průběh a může zůstat i nepoznána. 

Údaje o prevalenci se dosti různí v závislosti na geografické poloze. Ve střední 

a západní Evropě je prevalence nemoci v dospělé populaci udávána 0,5–1,2 % (Sieper 

et al., 2002; Pavelka, 2006). Dougados (2005) uvádí, že například v Severní Americe je 
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výskyt této nemoci považován za vzácný. Tento rozdíl je pravděpodobně dán etnickými 

rozdíly. Trnavský a Dostál (1990) přiznávají nižší výskyt nemoci u Afričanů a Japonců 

způsobený nižším výskytem antigenu HLA-B27, ale na druhou stranu vyšší výskyt 

u některých indiánských kmenů. Pavelka a Rovenský (2003) však předpokládají, že AS 

má více lidí než říká statistika, protože bolest v zádech typickou pro AS má celá řada 

lidí, aniž by při tom měli známky sakroileitidy nebo spondylitidy.

Klademe-li si otázku, zda je AS dědičná, není odpověď jednoznačná. Dosavadní 

studie nepotvrzují jednoduchý mendelovský typ dědičnosti, avšak rodinné nakupení se 

zde projevuje nejvíce z revmatických chorob. Mezi příbuznými je výskyt 20x častější 

než u ostatní populace (Trnavský, Dostál, 1990 aj.). Pavelka a Rovenský (2003) uvádějí 

30x častější onemocnění AS, pokud se již v rodině vyskytlo. V souvislosti s AS se často 

mluví o antigenu HLA-B27. U více než 90 % nemocných se tento antigen vyskytuje 

(Trnavský, Dostál, 1990 aj.). A dále uvádějí, že pouze 20 % HLA-B27 pozitivních osob 

má AS. 

Etiologie je neznámá, uvádějí se často infekční, genetické a imunogenetické faktory 

(Kolář, 2009 aj). V těchto oblastech jsou prováděny výzkumy (Dougados, 2005). Dle 

Trnavského a Dostála (1990) nebyly dosud při AS zjištěny žádné patogenní 

mikroorganismy ani v postižených tkáních, ani v biologických tekutinách. Stejní autoři 

uvádějí, že některé střevní infekce mohou při svém chronickém průběhu postihnout 

i axiální skelet a vyvolat projevy podobné nebo totožné s AS (tzv. sekundární forma). 

V patogenezi AS má pravděpodobně nejvíce rozhodující úlohu geneticky 

determinovaná odpověď vnímavého jedince na vnější faktory (infekce, zevní prostředí) 

a přesná úloha antigenu HLA-B27 v patogenezi AS nebyla dosud zcela objasněna 

(Forejtová, 2009).

2.2 Příznaky

Kolář (2009) charakterizuje spondylartritidy třemi hlavními symptomy:

a) Artritický – postihuje predilekčně střední a velké klouby dolních končetin

b) Axiální – zánětlivé postižení páteře nebo sakroiliakálních kloubů

c) Extraartikulární – slizniční a kožní léze, postižení očí a kardiovaskulárního 

aparátu



13

U AS je dominantním příznakem bolest v zádech s primární lokalizací v kterémkoli 

úseku páteře. Typický je tzv. zánětlivý typ bolesti v klidu v nočních a ranních hodinách 

s úlevou po rozcvičení (Kolář, 2009; Trnavský, Kolařík, 1997 aj.). Dalším typickým 

příznakem je pocit ztuhlosti po ránu, který trvá déle než půl hodiny. Podobně dle 

Pavelky a Rovenského (2003) jsou základním symptomem bolesti v kříži, které mohou 

vystřelovat na zadní stranu stehen, takže připomínají svalový revmatismus, lumbago, 

onemocnění ledvin nebo laumboischiadický syndrom, ale nebývají parestezie ani 

parézy. Trnavský (1993) uvádí, že zánětlivý proces postihuje nejprve SI skloubení, 

odkud se postupně rozšiřuje na oblast bederní, hrudní a krční páteře, přičemž může 

současně postihovat i úpony šlach. Častou oblastí, kde AS zasahuje, jsou 

kostovertebrální klouby. Jejich tuhnutí s sebou přináší zhoršení mechaniky hrudníku, 

což může vést ke snížené plicní ventilaci a respiračním komplikacím (Kolář, 2009;

Khan, 2002 aj.).

Zajímavé je, jak uvádí Trnavský (1993), že postižení páteře a kloubů sledují i změny 

svalových skupin či jednotlivých svalů. Zádové, zejména mezilopatkové svalstvo má 

zpočátku zvýšený tonus, později dochází k jeho oslabení. Tendenci ke zkrácení 

a vytváření kontraktur mají v této oblasti zejména prsní svaly, horní část trapézového 

svalu a levator scapulae. Oslabení dle Trnavského nacházíme rovněž u svalů břišních 

(přímé i šikmé) a svalstva hýžďového. 

2.2.1 Změny pohybového ústrojí

AS vyvolává typické změny pohybového aparátu pacienta. Vlivem zánětu se 

oslabují sakroiliakální ligamenta a k udržení stability dochází retroverzí pánve. Změna 

polohy pánve vyvolá postupné vyrovnávání bederní lordózy. Tyto změny i další 

ankylotizace ve vyšších úsecích páteře způsobí zvětšení hrudní kyfózy a krční lordózy. 

Těmito změnami se posouvá těžiště pacientova těla vzad a tento stav pacient 

kompenzuje flexí kolenních kloubů. Tímto mechanismem se však přetěžují kyčelní 

klouby a zesiluje se deformace páteře. Všechny tyto změny samozřejmě ovlivní statiku 

a dynamiku celého těla. Při chůzi u typického pacienta nedochází k dostatečné vnitřní 

rotaci a extenzi kyčelních kloubů a díky tomu musí nemocný zkracovat délku kroku. 

Ztuhlá páteř navíc omezuje rotaci trupu, která může být částečně kompenzována 

zvýšeným pohybem v ramenních kloubech (příručka Klubu bechtěreviků, 1994).
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2.2.2 Formy nemoci

Není ojedinělé, že se první známky nemoci objeví na periferních kloubech. Podle 

Pavelky a Rovenského (2003) je to až ve 25 % případů, a to jako exsudát v kolenním 

kloubu nebo jako otoky kloubů hlezenních. Podle Forejtové (2009) a dalších se až 

v polovině případů objevuje postižení kyčelních a ramenních kloubů (rizomelická 

forma) a asi ve 20 % případů na ostatních drobných kloubech (periferní forma). Druhá 

zmiňovaná forma je dle Koláře (2009) z hlediska disability obvykle nejzávažnější. Tyto 

změny na periferních kloubech odpovídají obrazu oligoartritidy nebo monoartritidy, 

často jsou asymetrické. Známá je i lokalizace artritidy ve sternoklavikulárním kloubu 

(Emery et al., 1991). Častěji se změny na periferních kloubech vyskytují u žen 

(Pavelka, Rovenský, 2003).

2.2.3 Projevy na dalších orgánech

Vzácnější je postižení dalších orgánů. Kolář (2009) udává, že u 4–7 % nemocných 

se objevuje spondylitická plicní fibróza, u 2–8 % neurologické útlakové syndromy a 

u 1–5 % aortální vady. Trnavský a Dostál (1993) popisují ještě iritidy, kožní a slizniční 

projevy, nefropatie a amyloidózu. Dle Forejtové (2009) je častá uveitida (30 % 

nemocných), amyloidóza se vyskytuje v 4–6 %, plicní fibróza se objevuje zřídka a 

autorka také uvádí zrychlení vývoje aterosklerózy na podkladě chronického zánětlivého 

procesu. Tito i další autoři se shodují na časté přítomnosti osteoporózy u nemocných 

AS.

2.3 Průběh a prognóza

Zpočátku intenzita bolesti kolísá, později se však bolest i ztuhlost stávají konstantní, 

píše Pavelka (2003), ale přiznává, že jindy mohou být příznaky onemocnění daleko 

mírnější, bolest nemusí být přítomna nebo není tak naléhavá, aby pacient vyhledal 

lékaře, může být přítomna jen ztuhlost páteře a prchavé svalové bolesti. Kolář (2009) 

shodně udává, že průběh AS může být mírný a další progrese se může i zastavit, naopak

u maligních forem může postupovat k ankylózám až bleskově rychle. Akutní vzplanutí, 

stejně jako akutní forma nemoci, mívá také obecné příznaky v podobě zvýšených teplot, 
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bolestí, celkové únavy a zvýšených laboratorních ukazatelů zánětu. Typická je sezónní

exacerbace v jarních a podzimních měsících (Kolář, 2009; Khan, 2002).

V počáteční fázi nemoci se často pacienti cítí unavení a nemocní, ale jen zřídka se 

musí léčit na depresivní stavy. Po aktivní bolestivé fázi dochází většinou k omezení 

pohyblivosti, ale jsou i případy, kdy další ztuhnutí je provázeno jen mírnými bolestmi. 

Nemoc se může dostat do klidové fáze během kteréhokoli stadia. Pro AS je typické, že 

probíhá u každého pacienta jiným způsobem (Khan, 2002; Trnavský, 1993 aj.).

Většina pacientů může vykonávat své zaměstnání až do doby normálního odchodu 

do starobního důchodu a vést normální osobní život. Podle studií zabývajících se tímto 

tématem je zaměstnanost mezi pacienty s AS v rozmezí 55–89 %. Nepřítomnost 

v zaměstnání ze zdravotních důvodů je podle studií průměrně 6 až 46 dní ročně. Některé 

studie identifikovaly rizikové faktory pro pracovní neschopnost, a to: vyšší věk, delší 

trvání nemoci, nižší vzdělání, bolest, snížení fyzických funkcí a fyzicky namáhavější 

zaměstnání (Boonen et al., 2001; Sieper et al., 2002; Trnavský, 1993).

2.4 Diagnostika

Diagnostika ankylozující spondylitidy se dnes opírá o diagnostická kritéria z roku 

1984 (modifikovaná Newyorská kritéria). Podle těchto kritérií musí být přítomný nález 

sakroileitidy na rentgenu, a to stupně 2 bilaterálně nebo stupně 3–4 unilaterálně a dále 

alespoň jeden z tří následujících příznaků:

1. bolest v dolní části zad a ztuhlost delší než 3 měsíce, která se zlepšuje 

rozcvičením, ale nezlepšuje se v klidu

2. omezení hybnosti bederní páteře ve třech rovinách

3. omezení dýchacích pohybů hrudníku na 2,5 cm nebo méně

Hlavním problémem při diagnostice časné AS je fakt, že pro splnění Newyorských 

kritérií je nutné prokázat rentgenologicky sakroileitidu, a to určitého stupně. 

Rentgenově průkazná sakroileitida je však příznakem relativně pozdním. A tak se 

diagnostikování AS zpožďuje vůči objevení se prvních příznaků o 7–9 let (Pavelka 

2006). V roce 2009 publikovala skupina ASAS (Assessment of Spondylarthritis 

International Society) dokument navrhující nová klasifikační kritéria, která by byla 

založena na širším klinickém vyšetření (Rudwaleit, 2009).
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Trnavský a Dostál (1990) rozepisují příznaky důležité pro určení diagnózy takto:

a) Anamnéza

1. bolest v lumbosakrálním úseku páteře (pomalý začátek bolesti, 

přetrvávající klidová bolest více než 6 týdnů, noční bolest, zejména 

v ranních hodinách, bolest spojená zpravidla se ztuhlostí, úleva po 

rozcvičení nebo při aplikaci tepla)

2. údaj o otoku periferních kloubů (zejména kolenních)

b) Objektivní nález

3. bolest v oblasti SI kloubů vyvolaná cílenými manévry (tlak na křížovou 

kost, hyperextenze v poloze na břiše – Mennelův test aj.)

4. omezené rozvíjení bederního úseku páteře při maximálním předklonu

5. artritida lokalizovaná v kloubech dolních končetin

c) Rtg nález

6. nález symetrické subchondrální sklerózy SI kloubů obvykle s neostrými 

okraji kloubních ploch

7. nález erozí na SI kloubech

d) Laboratorní nálezy

8. zvýšené hodnoty reaktantů akutní fáze 

9. pozitivní nález HLA-B27

Validita všech těchto příznaků se zvyšuje, pokud se jedná o muže do 35 let a s AS 

v rodinné anamnéze. Podezření na ankylozující spondylitidu je možné i bez přítomnosti 

sakroileitidy, pokud je typický klinický nález, nebo jsou-li přítomny jednoznačné 

syndezmofyty (Trnavský, Kolařík, 1997; Pavelka, 2009 aj.). Dále podezření na AS 

vzbuzuje přítomnost asymetrické periferní artritidy, jsou-li současně přítomny bolesti a 

omezení hybnosti v lumbosakrální oblasti, omezení dechových exkurzí a úponové 

bolesti. Právě prvním projevem nemoci může být artralgie nebo entezitida, nejčastěji 

v oblasti patní a sedací kosti (Kolář, 2009), jindy prvním projevem může být iritida 

(Trnavský, Dostál, 1990).

Mnoho může napovědět charakter pacientovy bolesti, dle Trnavského a Kolaříka 

jsou u AS typické bolesti páteře, které začínají v pozdních nočních nebo ranních 

hodinách a jsou-li intenzivní, nemocný vstává z lůžka a snaží se páteř rozhýbat. Během 

dne bolesti ustupují a mohou se zesilovat při kašli a kýchání. Bolesti  mohou vyzařovat 

do hýždí, někdy až do kolenních kloubů. Mimo páteř se lokalizují do kořenových 

kloubů (u rizomelické formy), do kosti patní a symfýzy (Trnavský, Kolařík, 1997).
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Lze shrnout, že u plně vyvinutého obrazu je diagnostika celkem snadná, obtížnější je 

v počátečních stadiích, kdy většina popsaných příznaků chybí. Většina případů může 

být diagnostikována nebo může být alespoň usuzováno na tuto diagnózu na základě 

anamnézy a klinického vyšetření. U těchto případů je třeba začít s pohybovou terapií co 

nejdříve.

2.4.1 Funkční diagnostika

U pacientů pozorujeme charakteristické držení těla a charakteristicky změněnou 

pohyblivost páteře, případně dalších částí těla. Pozoruhodnější změny nacházíme až 

v pozdějším stadiu (Pavelka, 2003; Forejtová, 2009 aj.), a proto můžeme z funkčního 

vyšetření také usuzovat na délku a aktivitu nemoci. Při kineziologickém vyšetření 

postury ve stoji lze u velké části pacientů vidět semiflekční držení v kyčelních 

a kolenních kloubech, vyrovnanou bederní lordózu a výraznou hrudní kyfózu (Kolář, 

2009; Pichová, Šulcová, 1988 aj.). Jiná část pacientů má celou páteř oploštělou. Dalším 

charakteristickým znakem je předsunuté držení hlavy (až zakloněná hlava) a vyklenutá 

břišní stěna. Chůze bývá poněkud strnulá a nemocný se někdy otáčí celým tělem 

(Pavelka, 2003).

Dynamika páteře se hodnotí standardně pomocí Thomayerovy zkoušky, 

Forestierovy fleche, Schoberovi a Stiborovy vzdálenosti. Dále se měří exkurzibilita 

hrudníku, která bývá často omezena už v začátcích nemoci a tuhost hrudníku je možné 

zjistit i palpačně. Palpačně se zjišťuje také bolestivost obou sakroiliakálních kloubů a 

palpační bolest může být také přítomna nad šlachovými úpony na patní kosti (Pavelka,

2003). Při morfologický změnách v kloubech probíhá omezení rozsahu pohybu podle 

kloubního vzorce (Kolář, 2009).

K hodnocení funkční zdatnosti se používá BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis 

Functional Index), kde pacient odpovídá na 10 otázek týkajících se zvládání běžných 

úkonů a situací. Další dotazník BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity 

Index) má 6 otázek týkajících se míry bolesti, ranní ztuhlosti a diskomfortu. Oba 

dotazníky používají analogové vizuální škály od 0 mm do 100 mm a jejich výsledek je 

průměr hodnot všech otázek (viz. příloha č. III). BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis 

Metrology Index) je složen z pěti měření: rotace krční páteře, lateroflexe bederní páteře, 

modifikovaná Schoberova vzdálenost, intermaleolární vzdálenost a vzdálenost tragu ke 

zdi. Každá vzdálenost je ohodnocena na škále 0, 1 nebo 2 (2 znamená největší zasažení 
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nemocí) a sečtení těchto bodů dává BASMI skóre. Dále se používají dotazníky 

hodnotící kvalitu života: např. dotazník HAQ obsahuje 20 otázek, ve kterých 

respondenti odpovídají na schopnost vykonávat činnost v osmi oblastech (oblékání, 

vstávání, jídlo, chůze, hygiena, schopnost dosáhnout na něco, stisk a činnosti), dále se 

využívá dotazník ASQoL (AS Quality of Life Index), EuroQoL (European Quality of

Life Scale), BAS-G (Bath AS Patient Global Score), dotazník SF-36 a další. 

2.5 Léčba

Protože etiologie ankylozující spondylitidy není jasná, kauzální léčba této nemoci 

neexistuje. Využívají se různé metody symptomatické léčby. Podle mnoha autorů je 

v péči o pacienty s AS nejdůležitější fyzioterapie a tělesné cvičení obecně. Dle 

Forejtové (2010) je pohybová terapie základem léčby a nemocný musí být poučen 

o nutnosti každodenního cvičení, které má zabránit zatuhnutí páteře. Mihai et al. (2005) 

ve svém dotazníkovém šetření mezi členy ASAS zjistil, že 86–92 % expertů se shoduje 

na efektivitě fyzioterapie pro axiální i periferní formy AS. Využívaným standardem 

v péči o tyto pacienty je také podávání nesteroidních protizánětlivých látek (NSAID), 

případně nemoc modifikujících antirevmatických léků (DMARD). Pavelka a Pavelková 

(2006) uvádějí, že podle medicíny založené na důkazech je v léčbě AS účinné pouze 

cvičení, podávání nesteroidních antirevmatik a u periferních forem léčba sulfasalazinem 

(DMARD) a lokálně aplikované kortikoidy. V dalších odstavcích jsou blíže popsány 

různé formy léčby.

2.5.1 Farmakoterapie

První volbou jsou protizánětlivé léky (NSAID), které se podávají především 

z důvodu zmírnění bolesti. Dougados (2005) udává, že NSAID jsou schopny udržovat 

nemoc v neaktivním stadiu v 60–80 %. Dle Siepera et al. (2002) mají NSAID pouze 

symptomatický efekt a průběh nemoci pravděpodobně neovlivňují. Druhou linií léků, 

která se zvažuje zvláště v případě přetrvávající aktivity nemoci navzdory podávání 

NSAID, jsou kortikosteroidy a různé modifikující antirevmatické léky (DMARD). Dle 

Trnavského a Dostála (1990) potřebuje pacient medikamentózní terapii pouze v období 
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akutního zánětu a při zhoršení subjektivních potíží. A dle Siepera et al. (2002) mají opět 

pouze omezený užitek.

Relativně novou nadějí v léčbě představují látky blokující TNF (tumor necrosis 

factor). Do terapie byly zavedeny na základě nálezu RNA pro TNF v zanícené synovii 

sakroiliakálních kloubů. Příznivé terapeutické odpovědi dosahuje 60–75 % pacientů 

rezistentních na dosavadní léčbu. Odpověď je mohutná a rychle ustupují klinické 

příznaky. Na druhou stranu léčba blokující TNF může přinést závažné nežádoucí účinky 

– tuberkulóza, alergické a místní reakce, vznik myelodegenerativních onemocnění, 

indukce autoprotilátek a systémový lupus erythematodes (Pavelka, Pavelková, 2006). 

Ke snížení rizika reaktivace latentní tuberkulózy se provádějí screeningová opatření dle 

doporučení České revmatologické společnosti. Tato léčba je v současné době používána 

u vysoce aktivních forem nemoci, kdy pacient musí splňovat kritérium dle indexu 

BASDAI vyšší než 4,4 (Jarošová, Ištvánková, 2010).

2.5.2 Fyzioterapie

Už Králová a Matějíčková (1985) tvrdily, že rehabilitace je zcela nedílnou součástí 

léčby, ovlivňuje mimořádně vývoj nemoci, její prognózu a funkční zdatnost 

nemocného. Podle nich se cvičení musí stát součástí pacientova každodenního 

programu, ale na druhé straně musí mít nemocný i dostatek odpočinku. Cílem 

fyzioterapie u AS je zpomalení ankylotizace páteře a působení proti kyfotizaci, 

zaměřuje se na udržení hybnosti páteře a hrudníku, ovlivnění svalových disbalancí, 

udržení rozsahu pohyblivosti kořenových kloubů, korekci postury, udržení maximální 

dechové výkonnosti a zlepšení celkové kondice pacienta. Volba pohybové léčby závisí 

na stadiu AS, aktivitě choroby, postižení dalších orgánů a věku pacienta (Kolář, 2009, 

Pavelka, 2006).

Mihai et al. (2005) ve svém dotazníkovém výzkumu pohledu expertů na léčbu AS 

sledovali názory na to, co je důležitým cílem ve fyzioterapii AS: 67 % respondentů věří, 

že důležitá je úleva od bolesti, 45 % úleva od ztuhlosti, 82 % věří, že důležité je 

zlepšení mobility páteře a v 61 % zlepšení rozpínavosti hrudníku, dále je to udržení 

dobré postury (80 %), udržení nebo zlepšení fyzických funkcí (92 %) a stejné procento 

považuje za důležité i udržení fyzické kondice. Redukci syndesmofytů jako výsledek 

fyzioterapie předpokládají pouze 4 % dotázaných lékařů a stejné procento odborníků 

očekává vliv fyzioterapie na aktivitu nemoci. To by ovšem znamenalo, že aktivita 
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nemoci nesouvisí s úlevou od bolesti, zlepšením mobility páteře a dalšími parametry, na 

které fyzioterapie působí. Mihai dále poukazuje na další výhody fyzioterapie: 

předpokládané snížení konzumace NSAID a méně návštěv u lékaře (57 % odborníků) a 

snížení pracovní neschopnosti (47 %). Ve stejné studii byli odborníci dotazováni, co by 

měla fyzioterapie obsahovat. Uvádím odpovědi, na kterých se shodlo více než 50 % 

dotázaných: cvičení, edukace a instrukce, hydroterapie a aerobik.   

Dougados et al. (2002) poukazují na to, že fyzioterapie a farmakoterapie se u AS 

vzájemně doplňují. Většinu cvičebních procedur je podle nich nemožné provádět,

pokud nejsou bolest a zánět medikamentózně pod kontrolou, a na druhou stranu 

deformitám páteře a ztuhlosti nelze zabránit pouze léky. Nemluví ovšem o dalších 

možnostech tlumení bolesti ve fyzioterapii. 

Úkolem fyzioterapeuta je obnovit posturu a pohyb u dosud nefixovaných změn tak, 

aby se co nejvíce blížily normálu. Pokud jsou již některé změny zafixované, je třeba 

zabránit další progresi a udržet alespoň daný stav. Těmto změnám jsou pacienti s AS 

nejvíce náchylní v oblasti páteře, sternokostálních, kostovertebrálních a sakroiliakálních 

kloubů, ale individuálně také dalších kloubů, zejména ramenních a kyčelních. Podle 

Králové a Matějíčkové (1985) je třeba protahovat všechny úseky páteře, i ty dosud 

nebolestivé a nepostižené, a před cvičením doporučují předehřátí soluxem nebo koupelí. 

Protahování, které by mělo být aktivní i pasivní, by dle Nolteové a van Rensburgové

(2001) mělo být prováděno do maximálního rozsahu a zahrnout všechny úseky páteře, 

ramenní pletenec, kyčelní, kolenní i hlezenní klouby. Tyto autorky uvádějí dále 

důležitost posílení svalů, a to zejména extenzorů trupu a kyčelních kloubů, a také 

uvádějí vhodnost cvičení se zatížením kardiovaskulárního systému. 

K ovlivňování patologických změn jsou vhodné všechny běžné metody fyzioterapie 

(mobilizace, techniky měkkých tkání, úprava svalové dysbalance, posílení hlubokého 

stabilizačního systému trupu, respirační fyzioterapie atd.). Nezbytné je zaučení pacienta 

pro jeho osobní každodenní cvičení doma. Při akutních exacerbacích se však 

doporučuje klidový režim, v případě postižení kyčelního kloubu jeho odlehčování. 

(Jarošová, Ištvánková, 2010; Trnavský, Dostál, 1990)

Dechová cvičení by měla být prováděna ve všech stádiích léčby a slouží nejen pro 

zvýšení vitální kapacity plic, ale také pro udržení mobility hrudníku a pohyblivosti jeho 

kloubů. Mělo by být naučeno a prováděno dýchání do všech částí plic (Nolte, van 

Rensburg, 2001).
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Zaškolení pacienti mohou cvičit ve skupině. Cvičení touto formou je psychologicky 

povzbuzující. Musí být ovšem vhodná sestava skupiny s ohledem na omezení a 

schopnost spolupráce jedinců (Králová, Matějíčková, 1985).

2.5.3 Fyzikální terapie

Jako doplněk léčby se využívají různé druhy energie. Léčení teplem se používá 

u řady revmatických nemocí a aplikuje se v různé podobě. U AS teplo snižuje ztuhlost 

a mírní bolesti. Užívají se např. teplé koupele, vířivky a teplé skotské střiky (Králová, 

Matějíčková, 1985). Mnoho pacientů si dává před spaním domácí teplou koupel nebo 

horkou sprchu. Při lázeňské léčbě se využívá koupelí v termální vodě nebo bahenních 

zábalů (příručka Klubu bechtěreviků, 1994). Teplá koupel se využívá také jako 

předehřátí před cvičením a k tomuto účelu může sloužit také infračervená lampa 

(solux).

V některých případech se užívá i opačného postupu, ochlazují se místa, kde se zánět 

nejvíce projevuje, zvláště při postižení kloubů. Ochlazením se tlumí zánět i bolest 

(příručka Klubu bechtěreviků, 1994).

Používají se také různé formy elektroterpie. Dle Jarošové a Ištvánkové (2010) jsou 

dobré zkušenosti se soft laserem a magnetoterapií. Zejména v případě entezopatie se 

používá ultrazvuk nebo již zmíněný soft laser. Také se využívají interferenční proudy, 

krátkovlnné terapie a transkutánní nervová stimulace (TENS). Jeden výzkum v této 

oblasti se zabýval využitím TENS a pulzního magnetického pole. Pozitivní výsledky se 

prokázaly pouze na bolest (Zochling et al., 2006). 

Dále je hojně využívaná lázeňská léčba, která v sobě zahrnuje vždy více 

terapeutických metod. Potvrzením účinnosti lázeňské léčby u AS se zabývá několik 

autorů: Altan et al., 2006; Eksioglu et al., 2007; Kamioka et al., 2009 aj. V České 

republice je možná komplexní lázeňská léčba od II. stupně onemocnění opakovaně 

každoročně (Jarošová, Ištvánková, 2010).

2.5.4 Edukace a životospráva

Pacient s novou diagnózou AS by měl obdržet řádnou edukaci o podstatě nemoci, 

možnostech léčby a důležitosti pravidelného cvičení. Informace o případné možnosti 
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ankylózy páteře může zvýšit spolupráci a dodržování léčby ze strany pacienta

(Dougados, 2002).

Pacienti by měli mít povědomí o tom, co je pro ně vhodné a nevhodné. 

Nedoporučuje se vykonávat žádnou těžší práci a dlouhodobě setrvávat v jedné poloze. 

Ideálně by měli v zaměstnání střídat polohy (sed, stoj). Trnavský a Dostál (1990) 

doporučují ráno začínat práci až po odeznění bolestivé ztuhlosti. Mělo by se dbát na 

správné držení těla, zvláště páteře. Neměly by se nosit těžké předměty, v případě 

nutnosti břemeno zvedat z dřepu a s rovnými zády (příručka Klubu bechtěreviků, 1994). 

Pracovní místo by mělo odpovídat ergonomickým zásadám, tj. správně vysoká židle, 

pracovní plocha atd.

U pacientů je vhodný dostatečný odpočinek. Jejich lůžko by mělo být měkké, ale 

pevné, aby se nepronášelo vahou (Pavelka, 2003). Trnavský a Dostál (1990) usuzují, že 

by měl nemocný ležet střídavě na zádech a na břiše, aby se nepodporovala hrudní 

kyfóza a flekční kontraktury kyčle. V případě kouření je třeba myslet na možnost 

plicních komplikací, které jsou u AS častější. 

2.5.5 Plavání a další pohybové aktivity

Kromě fyzioterapie je vhodné se podle možností věnovat i dalším pohybovým 

aktivitám. Podle příručky Klubu bechtěreviků (1994) je doporučovanou pohybovou 

aktivitou plavání, protože specifické vlastnosti vodního prostředí a pohyb v něm jsou

k organizmu velmi šetrné a zatěžování je za dodržení určitých podmínek bezpečné.

Pichová a Šulcová (1988) doporučují plavání jako doplněk každodenního cvičení.

Plavání také pomáhá udržovat pohyblivost hrudníku a zachovat dechovou kapacitu 

plic. Pro pacienty je velmi příjemná teplá voda, protože, jak už bylo řečeno výše, 

pomáhá snižovat ztuhlost a tlumí bolest, a tím také umožňuje lepší pohyblivost. Cvičení 

ve vodě, ať už plavání, aqua-aerobik, jízda na stacionárním podvodním kole a další 

pohybové programy v rámci aqua-fitness, zlepšují aerobní zdatnost, svalovou sílu a 

rozsah pohybů. Omezující okolností při plavání může být ztuhlost krční páteře, která 

může znemožnit např. plavání způsobem kraul (Khan, 2002). 

Dalšími doporučovanými sporty je odbíjená, basketbal a squash, protože při nich 

dochází k vyrovnávání ohnutí páteře. Lze doporučit i turistiku, běh na lyžích a jízdu na 

kole. Pro jízdu na kole příručka Klubu bechtěreviků doporučuje, aby kolo mělo vysoká 

řidítka a sedlo poněkud skloněné vpřed. Vhodné jsou všechny pohybové aktivity, které 
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podporují mobilitu páteře, avšak osový skelet příliš netraumatizují. Nevhodné jsou 

aktivity silové a kontaktní a aktivity s tvrdými doskoky a dopady, jako je např. box, 

judo a ragby. U všech sportů samozřejmě záleží na zdravotním stavu pacienta a 

intenzitě zatěžování. (Jarošová, Ištvánková, 2010; Nolte, van Rensburg, 2001; Pavelka, 

Rovenský, 2003). 

2.5.6 Revmatochirurgie

Revmatochirurgické zákroky u AS jsou nutné spíše v ojedinělých případech. 

Nejčastější jsou endoprotézy kyčelního kloubu v případě jeho destruktivních 

a ankylozujících koxitid (Dougados et al., 2002; Kolář, 2009). Výjimečně se provádí 

operace u ankylóz páteře ve flexi, která znemožňuje vidět před sebe. Operací se dá páteř 

částečně narovnat, je to ale rizikový zákrok. Dnes díky včasnější diagnóze 

a odpovídající léčbě lze tomuto stavu v mnohých případech zabránit (příručka Klubu 

bechtěreviků, 1994). Přesto nevyhnutelné snížení pružnosti páteře může u některých 

pacientů vést k frakturám a dislokacím, atlanto-axiálním a atlanto-okcipitálním 

subluxacím, spinálním stenózám a zmíněným postižením kyčelního kloubu. Tyto 

komplikace vedou k nutnosti chirurgického řešení (Daougados et al., 2002).
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3 PLAVÁNÍ A JEHO VÝZNAM PRO ZDRAVÍ

Ne všechny pohybové aktivity mají ve všech případech využití příznivý vliv na 

pacienta a jeho organizmus. Plavání může být využito jako kompenzace hypokineze a 

nepříznivých vlivů vnějšího prostředí. Výhodou plavání je, že probíhá ve vodorovné 

poloze a je při něm aktivováno velké množství svalových skupin. Plavání  také nachází 

využití jako vhodná forma pohybové činnosti pro osoby ve všech věkových kategoriích. 

Mohou se jí věnovat i osoby zdravotně oslabené a osoby se specifickými potřebami, 

jako jsou senioři, těhotné ženy, malé děti atd.

Vodní prostředí, ve kterém plavání probíhá, má specifické vlastnosti, které umožňují 

s výhodou využít plavání pro zdravotní účely i zlepšení fyzické kondice. Cvičení v teplé 

vodě se využívá v rehabilitaci různých svalových postižení, protože voda nadlehčuje

tělesné segmenty (Bělková, 1994; Máček, Máčková, 1997; Rodriguez, 2005).

Mnoho studií se zabývá významem cvičení ve vodě u neurologických, 

revmatologických a muskuloskeletálních poruch. Značná část z těchto výzkumů spojuje 

dohromady cvičení ve vodě s balneoterapií a lázeňskou léčbou. Studie týkající se 

konkrétního plaveckého způsobu se většinou týkají závodních plavců.

Hall et al. (2008) ve svém přehledovém článku uvádějí, že podle jejich zjištění 

nejsou jasné důkazy, které by potvrdily rozdíl mezi cvičením ve vodě a na suchu 

v ohledu snížení bolestivosti. Kamioka et al. (2009) v podobném přehledovém článku 

uvádějí, že cvičení ve vodě má malý, ale statisticky signifikantní krátkodobý účinek na 

nemoci pohybového aparátu. 

Bilberg et al. (2004) provedli randomizovanou kontrolovanou studii cvičení mírné 

intenzity u pacientů s revmatoidní artritidou. Bylo sledováno 43 pacientů, 20 z nich 

provádělo dvakrát týdně po dobu 12 týdnů cvičení ve vodě. Cvičení bylo mírné 

intenzity a zahrnovalo statické a dynamické posilování horních a dolních končetin, 

protahování, cvičení na zvýšení aerobní kapacity a koordinace, také zahrnovalo 

relaxaci. Kontrolní skupina (23 pacientů) pokračovala ve svých běžných aktivitách. 

U pacientů cvičících ve vodě se zvýšila svalová vytrvalost na horních a dolních 

končetinách, ale nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v aerobní kapacitě. Autoři  

uznávají, že sledovaná populace byla malá a je potřeba dalších studií s větším 

sledovaným vzorkem.
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Studie týkající se balneoterapie a lázeňské léčby (Pittler et al., 2005; Nguyen et al., 

1997) ukazují určitý efekt na snížení bolesti u low back pain a kloubů u osteoartritidy, 

ze studií však není patrné, šlo-li také o cvičení. 

3.1 Vliv vodního prostředí na lidský organismus

Tekutiny tvoří přibližně 64 % objemu lidského těla. Plod před narozením žije 

v plodové vodě matčina těla. Benešová (1997) dále uvádí, že plavání brzy po narození 

a častý pobyt ve vodě podněcují lepší somatický a psychický vývoj člověka, který se po 

celý život rád vrací k vodě a využívá jeho blahodárného působení na organismus.

Mimořádné zdravotní účinky plavání vyplývají zejména ze specifických vlastností 

vodního prostředí. Hydrostatický vztlak a horizontální poloha snižují statickou složku 

svalové práce a vytváří tím podmínky pro relaxaci svalů, odlehčují páteři a celému 

osovému aparátu, umožňují vykonávat činnost bez zatěžování končetin a páteře vlastní 

hmotností. Značný rozsah pohybů končetin při plavání příznivě působí na udržování 

kloubní pohyblivosti. Pozitivní vliv má plavání také na cirkulaci krve, což je patrné 

zejména na dolních končetinách. Hydrostatický tlak vody na hrudník podporuje 

výdechovou fázi dýchání a vdech posiluje dýchací svaly, které působí proti odporu 

vody. Tím se také zlepšuje vitální kapacita plic. Pobyt ve vodě navíc napomáhá 

otužování organismu a rozvíjí termoregulační schopnosti (Bělková, 1994). Všechny tyto 

účinky jsou pro pacienty s ankylozující spondylitidou velmi prospěšné. 

3.1.1 Tepelné účinky vodního prostředí

   Vodní prostředí a organismus ponořený v něm jsou ve vzájemné interakci. Cílem 

tohoto vzájemného působení je udržení konstantní tělesné teploty, která se uskutečňuje 

na základě teplotního gradientu mezi vodou a lidským organismem. Tepelná vodivost 

vody je ve srovnání se vzduchem 25x vyšší, proto voda ohřívá nebo ochlazuje povrch 

těla daleko rychleji. Pouhý pobyt ve vodě výrazně ovlivňuje metabolismus, krevní oběh, 

dýchání a funkci endokrinních žláz. Organismus se chladnějšímu prostředí přizpůsobuje 

adaptační reakcí. Pocit chladu vyvolá zúžení povrchového cévního řečiště. Pokud je 

prostředí chladnější a nedojde ke svalové činnosti, je poměr mezi tvorbou tepla a jeho 

výdejem značně porušen. Krevní řečiště se dále zúží, zpomaluje se krevní oběh 
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a zvyšuje se spotřeba kyslíku v tkáních. Vyšší podíl odkysličeného krevního barviva 

způsobí promodrání kůže a vzniká svalový třes.

Při plavání se zvyšuje tělesná teplota jen při teplotě vody vyšší než 24 °C. I když je 

vyvolána značná produkce tepla pohybem, jeho ztráty jsou většinou větší. Pro výcvik 

neplavců, dětí a pro rekreační plavání s nízkou intenzitou se doporučuje teplota vody 

28–29 °C. Charakter činnosti ve vodě by měl určovat konkrétní teplotu vody. Čím je 

prováděná činnost pomalejší a méně intenzivní, tím by měla být voda v bazénu teplejší, 

aby nedocházelo k velkým teplotním ztrátám. Vyšší teplota (nad 30 stupňů) sice snižuje 

tonus svalstva a uvolňuje klouby, ale zvyšuje celkovou spotřebu energie a zvyšuje 

únavu (Bělková, 1994; Benešová, 1997; Capko, 1998; Čelko, Zálešáková, Gúth, 1997;

Máček, Máčková, 1997).

3.1.2 Mechanické účinky vodního prostředí

Při pohybu ve vodě je nutné překonávat její odpor, který vodní prostředí klade 

pohybujícím se končetinám, znemožňuje prudké pohyby a brzdí je, aniž by omezilo 

rozsah pohybu v kloubech. Velikost tohoto odporu závisí na složení vody, tvaru těla, 

jeho velikosti a rychlosti pohybu. Z těchto důvodů je pracovní účinnost při pohybu ve 

vodě nízká (4–10 %). Odpor vody navíc působí v každém směru pohybu, gravitační síla 

je pod vodou oslabena. Svaly jsou vždy zatěžovány rovnoměrněji než na suchu.

Hydrostatický tlak vody vyvolá v organismu řadu reakcí. Jejich vliv se mění tlakem 

vodního sloupce daného hloubkou ponoření. Při ponoření po kyčle stoupne minutový 

objem srdce o 5 % a při ponoření po krk o 60 %. Hydrostatický tlak vede ke stlačení 

a vyprázdnění povrchových žil, žilního systému kůže a podkoží. Krev se přesouvá do 

nitrohrudního prostoru, a tím se velké žíly, srdce a plicní oběh naplňují více než za 

běžných podmínek. Plíce jsou dobře prokrveny a více se aktivují i horní části plic. 

Návrat krve k srdci při cvičení vleže (plavání) je snadnější oproti vertikální poloze. 

Tření a víření vody při plavání zvyšuje mechanické vlivy vyvolané tlakem vodního 

sloupce. Víření vody způsobuje masážní efekt a dýchání vzduchu s vysokou relativní 

vlhkostí také přispívá k efektu vodoléčby (Bělková, 1994; Benešová, 1997; Máček, 

Máčková, 1997; Rodriguez, 2005).
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3.1.3 Chemické účinky vodního prostředí 

Přirozené chemické složení vody (vodík, kyslík) vyvolávají svojí podstatou 

v organismu reakce zpravidla kladné. Voda v plaveckých bazénech je ovšem příslušně 

upravována a sledována orgány hygienické služby. V případě plavání v plaveckém 

bazénu je třeba počítat s látkami určenými k dezinfekci vody – plynný chlor, chlorové 

vápno apod., které jako oxidační látky ničí enzymy mikroorganismů. V případě 

předávkování těmito látkami může dojít k podráždění sliznic dutiny ústní, spojivek 

a dýchacích cest. Jedinci se zvýšenou citlivostí vůči těmto látkám reagují podrážděnou 

pokožkou i v případě přiměřené koncentrace roztoku. Ve vodním prostředí ve volné 

přírodě může podobně působit i obsah organických látek v závislosti na teplotě vody, 

ovzduší, světle apod. (Bělková, 1994; Benešová, 1997).

3.2 Technické vybavení pro hydrokinezioterapii 

Plavání jako forma hydrokinezioterapie vyžaduje větší technické vybavení než 

například cvičení v tělocvičně. Základním vybavením je samozřejmě voda, která by 

měla mít určitou teplotu, a bazén, který musí mít také vhodné parametry pro účely 

individuální nebo skupinové hydrokinezioterapie. Pacienti musí mít vhodné oblečení 

(plavky), případně plavecké brýle, které jsou u pacientů s AS zvláště vhodné (časté 

iritidy). Dále jsou užitečné různé pomůcky, které se použijí ve vodě pro usnadnění 

nácviku plavání, pro posilování nebo pro vznášení na vodě.

3.2.1 Bazén

Pacient by měl mít ve vodním prostředí klid a příjemný pocit. Bazén musí mít 

dostatečnou velikost. Minimální prostor pro jednu osobu je 2,5 x 2,25 m. Hloubka vody 

závisí na charakteru cvičící skupiny a náplni programu. Pro cvičení by neměla být voda 

hlubší než po prsa (u dospělých 120 až 130 cm). Výhodný je bazén s pohyblivým dnem, 

použitelný je také bazén s šikmým dnem. Vstup do bazénu by měl být bezpečný, po 

obou stranách schodů by mělo být zábradlí a taktéž by měla být držadla po stranách 

bazénu (Čelko, Zálešáková, Gúth, 1997).
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Pro individuální plavání je možné využít malé bazény s protiproudem, kde se dá 

nastavit jejich intenzita. Vyrábějí se bazény se skleněnou stěnou, které umožní 

fyzioterapeutovi zblízka kontrolovat pohyby těla a končetin.

Bazén by měl být standardně chlórovaný s recirkulací vody, musí být vyřešené 

akustické, termické a klimatizační problémy (Čelko, Zálešáková, Gúth, 1997).

3.2.2 Pomůcky používané při hydrokinezioterapii

Jednou skupinou pomůcek jsou nadlehčovací pomůcky, které využívají vztlak vody. 

Tyto pomůcky nadlehčují a dávají v počátečních fázích pacientovi víc jistoty. Později 

lze stejné pomůcky využít pro zvýšení odporu vody nebo zajištění rovnováhy. Jde 

o různé desky, plováky, pásy, trubky, vesty, kruhy, míče a křidélka, jejichž velikost a 

tvar určují velikost odporu a vztlaku. Rozsáhlý výběr pomůcek udrží zájem o cvičební 

program a zvýší motivaci.

Druhou skupinou jsou různé formy závaží, které snižují účinek vztlaku. Využívají se 

na zaujmutí správné polohy těla, zabezpečení stability, pomáhají při pohybu směrem ke 

dnu a zvyšují odpor při pohybu směrem k hladině. Do této skupiny patří různé činky a 

závaží různých forem a velikostí.

Mezi plavecké pomůcky patří také plavecké brýle, masky, šnorchly a protiskluzová 

obuv (Čelko, Zálešáková, Gúth, 1997).

3.3 Zdravotní plavání

Podle Čelka, Zálešákové a Gútha (1997) je plavání považováno za nejvýznamnější 

pohybovou aktivitu osob s tělesným postižením nebo jinak omezenou pohybovou 

schopností a je pravděpodobně nejstarší formou hydrokinezioterapie. Zdravotní plavání 

je považováno za velmi vhodný prostředek korekce vadného držení těla. V takto 

zdravotně zaměřených pohybových programech ve vodě  nejde jen o intenzitu zátěže, 

ale především o kvalitu a přesnost provedení požadovaného pohybu, aby bylo korekce

dosaženo. Plavecké pohyby je třeba provádět rovnoměrným tempem a dodržovat výdrž 

ve splývavé fázi, kdy dochází k protažení. Dále je důležitá pravidelnost dýchání a 

zvolení optimální plavané délky pro cvičícího. Plavce je třeba poučit o důležitých 
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zásadách požadované korekce a motivovat ho k aktivní spolupráci (Bělková, 1994;

Čechovská, Miler, 2008).

Plavecké způsoby, které se používají pro zdravotní účely, mají podobu techniky 

základní (vytrvalostní). Pro korekční účinky zdravotního plavání se stále více využívají 

modifikace jednotlivých plaveckých způsobů. Korekční účinek mají taktéž základní, tj. 

splývavé polohy (Bělková, 1994).

Je třeba zmínit, že plavání, které se provádí nesprávně nebo nepřiměřenou námahou 

může nadměrně zvýšit zátěž muskuloskeletálního systému, případně způsobit úraz. 

U člověka s postižením lokomočního ústrojí je třeba klást velký důraz na správnou 

plaveckou techniku, případně ji modifikovat tak, aby daného pacienta zatěžovala 

přiměřeně. Při evaluaci na začátku výcviku u pacientů-plavců jsou vidět velké rozdíly 

při plavání stejného způsobu. Překonání stejné vzdálenosti stejným plaveckým 

způsobem může představovat pro různé jedince naprosto odlišnou zátěž a jiné provedení

(Čelko, Zálešáková, Gúth, 1997).

Slabší plavec musí vyvinout větší úsilí, aby dostal ruku dopředu. Při plaveckém 

způsobu kraul je to vidět na kontrakci deltového a trapézového svalu. Lepší plavec 

vytahuje z vody horní končetinu ohnutou v lokti a uvolněně ji posouvá vpřed, přitom 

využívá hlavně m. latissimus dorsi, m. terres major a m. triceps brachii. Z důvodu 

nemoci mívá pacient často více asymetrické držení těla než normální populace, a s tím 

vznikají problémy s udržením rovnováhy. Při plavání může asymetrie způsobit uhýbání 

do jedné strany apod. (Čelko, Zálešáková, Gúth, 1997).

Obsahem zdravotního plavání je tedy, stručně řečeno, běžná plavecká lokomoce, 

dále v široké škále modifikace plaveckých způsobů prsa, kraul, znak a prvky 

plaveckého způsobu motýlek. 

Vedle plavecké lokomoce je zastoupeno cvičení ve vodě, při kterém se uplatňují jak 

cvičení známá svou účinností v obvyklém provedení na suchu, tak cvičení typická pro 

vodní prostředí. 

Hlavní funkce těchto cvičení jsou protahování, posilování, rozvíjení kloubní 

pohyblivost nebo aerobní zdatnosti, cvičení napomáhající rekondici, s kompenzačními 

nebo korekčními účinky.

Do obsahu zdravotního plavání se promítá například: vlastní plavecká lokomoce se 

specifickým zaměřením, kondiční programy pro zdravotně oslabené, cvičení rozvíjející 

senzomotorické schopnosti, relaxační polohy a cvičení, činnosti převážně zaměřené na 

prožitek – hry, soutěžní činnosti, atd. (Čechovská, Novotná, Břečková, 2003).
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3.3.1 Plavecké dýchání

Tlak vody usnadňuje výdech a ztěžuje vdech při držení hlavy nad vodní hladinou. 

Při výdechu do vody je výdech prováděn proti odporu, a tím se zvyšuje dechová práce 

a dochází k posilování dýchacích svalů. Plíce jsou lépe prokrvovány a pracují i horní 

částí  (Bělková, 1994; Máček, Máčková, 1997).

Dýchání je důležitá plavecká dovednost, spojená s dovedností potopit obličej. 

Výdech do vody by měl být proveden ústy i nosem současně, a to zvolna a uvolněně 

a výdech by měl být dlouhý a prohloubený. Cílem plaveckého dýchání je koordinace 

pohybu těla a končetin s dýcháním. Jak už bylo uvedeno, v rámci zdravotního plavání 

se plavecké dýchání využívá k rozvoji dechových funkcí, zvýšení funkční kapacity plic, 

kapacity oběhového systému, ale také pro podporu správného držení těla a pro relaxaci 

(Bělková, 1994; Čechovská, Miler, 2008).

3.3.2 Rovnováha ve vodě a pocit vody

   Síly působící na lidské tělo ve vodě jsou rozdílné od sil působících na suchu. Člověk, 

který se poprvé ocitne v těchto nových podmínkách se s nimi musí vypořádat 

a zvyknout si na ně. Musí se v novém prostředí naučit udržovat rovnováhu v klidu i při 

pohybu. K nácviku lepšího vnímání prostředí a zaujetí rovnováhy se využívají různé 

vznášecí polohy. Ve vodě je možné zaujmout mnohem rozmanitější polohy než na 

suchu, které umožňují nové podněty pro rozvoj senzomotorických schopností. Vodní 

prostředí klade také nové nároky na svalové napětí. Pro účelné udržení polohy ve vodě 

je nutné vnímat a správně využívat napětí svalů ve všech částech těla (Břečková, 

Čechovská, Novotná, 2002; Čechovská, Miler, 2008).

3.4 Plavecký způsob znak

Dle Bělkové (1984) je znak a jeho různé modifikace z hlediska zdravotních účinků 

nejvhodnějším plaveckým způsobem. Důležitou a základní dovedností pro plavání je, 

aby uměl plavec splývat. Předpokladem pro plavání znaku je splývání na zádech. Pro 

korekční účinek znaku je důležité udržet vodorovnou polohu těla s hlavou v prodloužení 
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trupu. Spotřeba energie je díky této poloze nejmenší z plaveckých způsobů (Bělková,

1984; Čechovská, Miler 2008; Motyčka, 1991).

Poloha na zádech při plavání původně sloužila spíše k odpočinku než k vlastnímu 

plavání. Znak byl zařazen do programu olympijských her v roce 1900 a v tehdejší době 

se vyznačoval současnými pohyby horních končetin (soupaž) a současnými pohyby 

dolních končetin (sounož). Plavci původně přesouvali paže do výchozí polohy pod 

hladinou. Tato technika se v současnosti používá jako „základní znak“. Později 

převládla technika, kdy se kraulové pohyby aplikovaly do polohy na zádech (Hofer,

2003).

3.4.1 Poloha těla

Poloha těla na zádech je vodorovná, pánev podsazená, trup je zpevněný. Malé 

vysazení v bocích není považováno za nedostatek. Sklon podélné osy těla s hladinou je 

při maximálních rychlostech v rozmezí 5° až 10°. Šikmější poloha je způsobena 

činností dolních končetin. Hlava je mírně přitažena bradou k hrudníku, ale není 

předkloněná. Ramena jsou při plavání trvale výše než boky. Rozkyv ramen kolem

podélné osy těla v rozmezí 20° až 45° umožňuje záběr pokrčenou končetinou vedle těla. 

Kývání ramen kolem podélné osy sledují částečně i boky. Plavec se dívá vzhůru a 

hladina vody mu má sahat po uši (Čechovská, Miler, 2008; Hofer, 2003; Motyčka,

1991).

3.4.2 Práce horních končetin

Pohyby horních končetin tvoří rozhodující hnací sílu. Záběr začíná protnutím 

hladiny malíkovou hranou ruky a tento vstup do vody dosahuje hloubku 15 až 30 cm. 

Začátek záběru začíná v malé hloubce těsně pod hladinou vody. Následuje velký zlom 

ve směru pohybu ruky, tj. proti směru plavání a ruka přechází do hloubky 40 až 50 cm. 

V této fázi využívá plavec k účinnému pohybu těla vpřed vztlakovou složku síly. Tato 

fáze v záběru umožňuje výraznější využití síly. V další fázi záběru se horní končetina 

ohýbá výrazně v lokti až na 90° a zároveň se horní část trupu vychyluje kolem podélné 

osy těla na stranu zabírající paže, což umožňuje, aby zabírající paže zůstala pod 

hladinou vody a nebyla tak snížena účinnost záběru. Končetina se postupně ohýbá, a tím 

se ruka dostává v průběhu záběru nejblíže k hladině. Ruka pokračuje v záběru vzad a 
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mění svůj směr převážně dolů; současně s tímto pohybem se končetina natahuje a končí 

ohnutím v loketním kloubu. Tlak na konci záběru způsobuje natáčení těla podél jeho 

podélné osy. Horní končetina má skončit záběr směrem dolů asi 30 cm pod kyčlemi

(Čechovská, Miler, 2008; Čelko, Zálešáková, Gúth, 1997; Hofer, 2003; Motyčka,

1991).

Na záběru pažemi při znaku se podílejí nejvíce tyto svaly: m. pectoralis major, m. 

latissimus dorsi, m. teres minor a major, dolní fixátory lopatek a dlouhá hlava tricepsu. 

Záběrových pohybů se účastní postupně všechny svaly ramenního kloubu. Krouživého 

pohybu se nejaktivněji účastní flexory ramene, které provádějí záběrový pohyb. Je to 

přední část deltového svalu, m. pectoralis major, m. biceps humeri a m. 

coracobrachialis. Zvedání pletence ramenního, které je nutné v počáteční fázi záběru, 

zajišťují především vzestupné snopce trapézového svalu a m. levator scapulae. Svaly, 

které vykonávají pokles ramenního pletence na konci záběru jsou m. pectoralis major 

i minor, m. subclavius, sestupné snopce trapézového svalu, dolní snopce m. serratus

anterior a m. latissimus dorsi (Bělková, 1984; Motyčka, 1991).

Pokud by byl záběr proveden daleko od těla stranou, nebylo by možné plně zapojit 

do záběru velké svalové skupiny. Natáčením těla v podélné ose se zmenšuje úhel mezi 

zabírající paží a ramenem, a tím se zesiluje záběr. Rotace těla v podélné ose však nesmí 

být neúčelná. Je nutné, aby rovná zabírající dlaň předbíhala loket (Čechovská, Miler, 

2008; Hofer, 2003; Motyčka, 1991).

3.4.3 Práce dolních končetin

Pohyby dolních končetin u znaku se podobají kraulovým. Rozdíl spočívá v obrácené 

poloze plavce a tedy vytváření propulzní síly během pohybu dolních končetin nahoru. 

Končetiny svými záběry tvoří oporu pro záběry paží, a tím pomáhají udržovat 

rovnováhu na hladině.

Základním předpokladem pro správnou polohu při plavání znakových nohou je 

schopnost úplné extenze v ramenním kloubu ve vzpažení a schopnost udržet trup bez 

lordózy. Rozsah kopu dolních končetin pod vodou je kolem 40 – 60 cm pod hladinou. 

Amplituda kotníků musí být podstatně větší než amplituda kolen. Využívá se šest 

záběrů dolními končetinami na jeden cyklus paží. Pohyb musí vycházet z kyčelního 

kloubu (Čechovská, Miler, 2008; Čelko, Zálešáková, Gúth, 1997; Hofer, 2003;

Motyčka, 1991).
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3.4.4 Dýchání a souhra pohybů

Plavci s normální pohyblivostí kloubů ramenních se mají natáčet trupem v podélné 

ose v úhlu kolem 45°, plavci s nižší pohyblivostí o něco více (pravidla dovolují otáčení 

do 90°). Natáčí-li se boky správně, nohy se v pravý čas octnou v příznivé poloze pro 

kop šikmo přes podélnou osu těla, čímž se vyrovná otáčivý účinek druhé poloviny 

záběru paže na polohu těla.

I když může plavec zdánlivě vydechovat v kterémkoli okamžiku, neboť má obličej 

stále nad hladinou, jsou dechové cykly spjaty se svalovou činností horních končetin. 

Nádech je vhodné provádět v okamžiku, kdy je jedna paže ve vzpažení a druhá 

v připažení (tzn. před a po ukončení záběru). Výdech se provádí ústy i nosem při záběru 

jedné z paží. Přelévání vody přes obličej a zatékání do nosu bráníme vydechováním 

ústy i nosem a mírným přitažením brady k hrudníku (Čechovská, Miler, 2008; Hofer, 

2003; Motyčka, 1991).

3.5 Plavání a plavecký způsob znak u pacientů s AS

Pacientům s AS je doporučováno pravidelné cvičení s důrazem na protahování svalů 

trupu a kořenových kloubů. Plavání může mít stejný účinek s tím, že jeho provádění 

může být zábavnější a více motivující. Nejen to, jak bylo popsáno v kapitole 3.1, vodní 

prostředí má na lidský organismus, pokud je správně využito, velmi pozitivní vliv. 

Teplota vody 29 °C a aktivní činnost dokážou znatelně uvolnit svaly, rozdíl oproti 

cvičení na suchu pacient okamžitě pociťuje. Menší tonus svalů dovolí jejich větší 

protažení, které je tudíž ve vodě méně bolestivé. Hydrostatický tlak, který působí na 

člověka při pobytu ve vodě, umožňuje odpočinek v gravitačním poli stále zatěžovaným 

kloubům. Popisuje se také masážní efekt proudící vody a jeho analgetické působení. 

Velmi přínosné pro pacienty s AS může být plavecké dýchání, při kterém se posilují 

dechové svaly a zvyšuje se funkčnost plic. Poloha na zádech s aktivními pohyby 

horních končetin působí proti typickému kyfotickému držení a dochází k posilování 

často ochablých velkých zádových svalů (zejména m. latissimus dorsi).
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3.5.1 Zařazení pacienta do plaveckého programu

Předpokladem pro zařazení pacienta s AS do programu tohoto typu je v první řadě 

jeho zájem. Překážkou může být strach z vody, v tomto případě bývá proces zdlouhavý 

a je snad vhodnější ho zařadit do jiného, méně náročného druhu hydrokinezioterapie. 

Pokud má pacient problémy s cvičením na suchu pro nedostatečnou koordinaci a 

s uvědoměním si vlastního těla, program by byl pro něho také velmi náročný. 

Důležitým měřítkem zde bude ale opět otázka zájmu a možnosti daného pracoviště. 

Plavecký program je třeba začít až po vyšetření pacienta na suchu a zjištění jeho 

plaveckých dovedností (Čelko, Zálešáková, Gúth, 1997).

    

3.5.2 Pacienti v akutním stádiu nemoci

V akutním stádiu při bolestech a zvýšení aktivity zánětu se pacientům doporučuje 

zůstávat spíše v klidu. Ale i v tomto stavu při bolesti a svalových spasmech je možné 

individuálně provádět ve vodě různá odpočinková a relaxační cvičení. Je možné využít 

vznášení na vodě s podporou různých nadlehčovacích pomůcek, kdy fyzioterapeut 

s pacientem pohybuje ve velkém rozsahu ze strany na stranu. Podobně se pomáhá 

pasivní laterální flexí dosáhnout jednostranné expanze hrudníku. Pro některé pacienty je 

však tlak vody na hrudní stěnu nepříjemný. V tom případě je možné pacienta položit na 

větší nadlehčovací desku tak, že větší část hrudníku je nad vodou  (Čelko, Zálešová, 

Gúth, 1997).

3.5.3 Kontraindikace hydrokinezioterapie u pacientů s AS

Platí stejné kontraindikace jako u ostatních lidí. Hydrokinezioterapie se nesmí 

aplikovat u lidí s porušenou integritou kůže většího rozsahu (i při vodotěsném překrytí 

hrozí riziko infekce), se zánětlivým a hnisavým onemocněním kůže, při infekčních a 

febrilních stavech. Další kontraindikací může být kardiální a respirační insuficience či

radioterapie aplikovaná v posledních třech měsících. U pacientů s AS bývají 

častější kožní ekzémy, záněty duhovky a urologické potíže, které také mohou být 

kontraindikací plavání. Samotný zánětlivý proces na páteři (příp. dalších kloubech) není 

kontraindikací k provádění aktivit ve vodě (Bělková, 1994; Čelko, Zálešáková, Gúth,

1997).
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4 CÍL, ÚKOLY, VÝZKUMNÉ OTÁZKY

4.1 Cíl práce

Cílem práce je ohodnotit vhodnost aplikace plaveckého způsobu znak u osoby 

s ankylozující spondylitidou. Termínem „vhodnost“  rozumíme léčebný přínos zejména 

pro zkoumanou osobu. Práce zkoumá, zda je vhodné pacientům s ankylozující 

spondylitidou doporučit plavání způsobem znak jako účinnou formu tělesné aktivity ke 

zlepšení pohyblivosti jejich páteře, kyčelních a ramenních kloubů, omezení ztuhlosti a 

bolestivosti.

Vzhledem k minimálnímu počtu účastníků studie nemůže být cílem této práce 

objektivní zhodnocení plaveckého způsobu znak u pacientů s ankylozující 

spondylitidou. Práce se snaží nastínit problematiku a jejím cílem je vzbudit větší zájem 

zainteresované populace o tuto formu tělesné aktivity u zmíněných pacientů. 

4.2 Úkoly práce

1. Zjistit z literatury účinnost různých druhů fyzioterapie a pohybových aktivit jako 

součást léčby u pacientů s AS.

2. Sběr informací, teoretické vymezení problému a konzultace s odborníky na 

danou problematiku.

3. Zajistit z databáze pacientů Revmatologického ústavu v Praze 2 probandy 

se srovnatelnou aktivitou nemoci.

4. Navrhnout a zhodnotit plavecký program se zaměřením na plavecký způsob 

znak a jeho léčebný přínos u konkrétního pacienta s AS. Tento léčebný přínos je 

posuzován pomocí kineziologického rozboru, pozorováním pacienta při plavání, 

dotazníku BASDAI, měřením vzdáleností na páteři a rozsahů kloubní 

pohyblivosti ramenních a kyčelních kloubů. 

5. Navrhnout a zhodnotit pohybový program v tělocvičně a jeho léčebný přínos 

u konkrétního pacienta s AS. Tento léčebný přínos je posuzován pomocí
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dotazníku BASDAI, měřením vzdáleností na páteři a rozsahů kloubní 

pohyblivosti ramenních a kyčelních kloubů.  

6. Zorganizovat a zajistit vhodné místo pro realizaci projektu.

7. Vést 9týdenní pohybový program ve vodě.

8. Vývoj naměřených parametrů u výzkumného pacienta porovnat s vývojem 

stejných parametrů u pacienta se stejnou diagnózu, který podstoupil stejně 

dlouhý pohybový program v tělocvičně. 

4.3 Výzkumné otázky

1. Zvětší se rozsahy pohybů v ramenních a kyčelních kloubech; zvýší se 

pohyblivost páteře a zvýší se pružnost hrudníku u pacienta v plaveckém 

pohybovém programu s důrazem na plavecký způsob znak více než u pacienta 

po pohybovém programu v tělocvičně?

2. Sníží se hodnota BASDAI u pacienta po plaveckém pohybovém programu 

s důrazem na plavecký způsob znak více než u pacienta po pohybovém 

programu v tělocvičně?
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5 METODY A POPIS VÝZKUMNÉHO PLÁNU

Práce je pojata jako kvalitativní výzkum se zaměřením na jednoho resp. dva 

pacienty. Práce je zpracována jako případová studie. 

Data pro kvalitativní výzkum byla sbírána v průběhu října 2010 až března 2011. Pro 

sběr dat byla použita metoda nestrukturovaného rozhovoru, dále komplexní 

kineziologický rozbor, stanovení BASDAI skóre, měření kloubních rozsahů kyčelního a 

glenohumerálního kloubu, expanze hrudníku a měření distancí na páteři. Kvalitativní 

metoda výzkumu nabízí validní způsob nakládání s daty. Nižší míra reliability je dána 

výběrem metody, jistou reliabilitu však zajišťují dotazníky a měření použité ve 

výzkumu.

První pacient absolvoval v průběhu devíti měsíců 2x týdně plavecký program, který 

byl navržen po prostudování odborné literatury. Hlavní náplní plaveckého programu 

byla výuka plaveckého způsobu znak, využití jeho základní podoby i modifikací 

v rámci zdravotně orientovaného plavání, dále v menší míře nácvik dalších plaveckých 

dovedností a protahování svalů. Současně byl sledován druhý pacient, který se účastnil 

2x týdně cvičebního programu v tělocvičně.  

Projekt byl schválen etickou komisí FTVS UK (viz. příloha č. I).

5.1 Charakteristika účastníků studie

Účastníky studie byly dvě osoby s diagnózou ankylozující spondylitida, 

diagnostikované dle Newyorských kritérií; pacienti Revmatologického ústavu v Praze. 

První osoba byla vybrána pro účast v plaveckém programu. Tato osoba má pět let 

diagnostikovanou ankylozující spondylitidu, v současné době 2. stupeň nemoci. 

Důležitá anamnestická data jsou uvedena v dalším textu. Druhá osoba se zúčastnila 

pravidelného skupinového cvičení bechtěreviků v Revmatologickém ústavu, 

ankylozující spondylitidu má diagnostikovanou půl roku, avšak obtíže trvají již čtyři

roky; taktéž 2. stupeň nemoci. Oba pacienti byli informováni o náplni studie a podpisem 

vyjádřili souhlas s účastí v programu (vzor informovaného souhlasu viz. příloha č. II). 
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Ani jeden z pacientů netrpí kromě AS jinou nemocí a není u něj kontraindikován pobyt 

v bazénu ani fyzické cvičení. V dalším textu jsou podrobně popsány důležité údaje 

vztahující se k jejich zdravotnímu stavu.

OSOBA Č. 1 – PLAVECKÝ PROGRAM

Muž,  rok narození: 1970

Výška: 175 cm 

Hmotnost: 70 kg

Údaje vztahující se k nynějšímu onemocnění:

- říjen 2005 začaly bolesti v levém rameni, nejprve léčeno analgetiky a NSAID

- bolesti byly stále intenzivnější, difuzního charakteru, pojato podezření na 

některou revmatickou nemoc

- leden 2008 zjištěna pozitivita HLA-B27, zjištěno poškození jednoho 

sakroiliakálního kloubu pomocí zobrazovacích metod – diagnostikována AS

- nyní ranní ztuhlost, občas bolest v oblasti bederní páteře, mírná bolest ramen

- pravidelně necvičí

Rodinná anamnéza: nemoc se vyskytuje v rodině (sestra)

Osobní anamnéza: 1991 distorze hlezna vlevo, 2008 pohmožděniny hrudníku po 

autonehodě

Pracovní anamnéza: sedavé zaměstnání

Alergie: 0

Farmakologická anamnéza: 1x týdně diclofenac

Dřívější fyzioterapie:

- v roce 2006 a 2007 probíhala 1x týdne fyzioterapie – zejména pasivní 

protahování a cviky na doma, které pacient dle jeho slov, příliš necvičil, poté se 

přestěhoval a přestal na fyzioterapii docházet
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OSOBA Č. 2 – CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ 

Muž,  rok narození: 1984

Výška: 178 cm 

Hmotnost: 79 kg

Údaje vztahující se k nynějšímu onemocnění:

- 2006 první bolesti – pulzující bolest v bedrech v noci, později se přidává 

nepravidelná bolest v kyčlích

- 7/2010 prokázán antigen HLA-B27, stanovena diagnóza AS

- nyní ranní ztuhlost, občas bolest v oblasti bederní páteře

- pravidelně necvičí

Rodinná anamnéza: nemoc se vyskytuje v rodině (strýc)

Osobní anamnéza: 2004 úraz a operace levého kolene

Pracovní anamnéza: sedavé zaměstnání

Alergie: králík

Farmakologická anamnéza: metotrexát 1x týdně, kyselina listová 1x týdně

Dřívější fyzioterapie:

- v roce 2000, 1x měsíčně po dobu celého roku fyzioterapie z důvodu skoliózy

- v září 2010, 7x instruktáž LTV pro AS, 7x magnetoterapie

5.2 Charakteristika podmínek studie

Plavecký program probíhal od října do prosince 2010 2x týdně 45 minut po dobu 9 

týdnů. Jednou týdně probíhal pod vedením fyzioterapeuta ve výzkumné laboratoři 

(plavecký flum – viz. obr. č. 1 a 2) katedry plaveckých sportů na FTVS UK. 

Plavecký flum je zařízení, které vytváří podmínky pro nepřerušovaný pohyb proti 

proudu vody s možností nastavení rychlosti proudu, a to v rozmezí od 0,5 m.s-1 do 2,5 

m.s-1. To znamená, že tento bazén pracuje na principu plaveckého trenažéru. Flum je 
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6 m dlouhý a 2,5 m široký s hloubkou vody 1,2 m. Součástí vybavení je 3 m dlouhé a 

1 m vysoké okno, které umožňuje sledovat pohyb pod hladinou. Proud vody je vytvářen 

hřídelemi, které jsou umístěny v tubusech pod dvojitým dnem, tím je zajištěn plynulý 

tok vodního proudu bez většího množství rušivých bublin. 

Jednou týdně pacient sám navštěvoval běžný plavecký bazén, kde realizoval 

samostatně cvičení a plavecký program sestavený fyzioterapeutem. Instruktáž, zácvik, 

přesný popis a vysvětlení jednotlivých cvičení byla fyzioterapeutem provedena předem 

(po ukončení lekce v plavecké laboratoři). 

Teplota vody byla v obou bazénech 28–29 °C. Hodina plavání zahrnovala: rozehřátí 

plaveckým způsobem prsa, výdechy do vody ústy i nosem, nácvik vznášení se na vodě 

za pomoci plaveckých nadlehčovacích pomůcek i samostatně, plavecký způsob znak a 

jeho modifikace (80 % hodiny), průběžné protažení namáhaných svalových skupin,

závěrečné uvolnění a protažení. Ukázka plavecké hodiny viz. příloha č. IV. Pacient 

kromě plaveckého programu neprováděl v době měření žádná jiná tělesná cvičení. 

Pacient účastnící se tohoto programu byl začínající plavec. Byly poopraveny chyby 

v pohybovém stereotypu u plaveckého způsobu prsa a učeny plavecké pohyby způsobu 

znak. Dříve se pacient plavání cílevědomě nevěnoval.

Obr. č. 1 Plavecký flum ze strany
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Obr. č. 2 Plavecký flum v provozu

Inventář - využité modifikace plaveckého způsobu znak

a) plavání naznak, horní končetiny provádějí znakový záběr oběma pažemi

najednou (znak soupaž), dolní končetiny provádějí současně prsové záběry

b) horní končetiny provádějí současné záběry (znak soupaž) v pomalém režimu se 

setrváním v krajních polohách (paže ve vzpažení a připažení), dolní končetiny 

provádějí prsové záběry pouze v klidové fázi paží

c) pracují pouze horní končetiny, dolní končetiny event. bedra jsou nadlehčovány 

plaveckou tyčí

d) dolní končetiny provádějí znakové záběry, horní končetiny pracují pomocí 

ploutvových pohybů v připažení 

e) plavání naznak se současnými záběry horních končetin a znakovým pohybem 

dolních končetin

f) pracují pouze dolní končetiny, horní končetiny drží plaveckou desku pod hlavou

Pohybový program v tělocvičně probíhal v rámci cvičení bechtěreviků v tělocvičně 

Revmatologického ústavu 2x týdně 45 minut. Cvičení zahrnovalo zahřívací rozcvičku, 

protahování zkrácených skupin svalů a posilování oslabených skupin svalů se 

zaměřením na prevenci ankylóz. Měřený pacient se tohoto cvičení dříve neúčastnil, tzn. 

při prvním měření byl bez pravidelného cvičení. Byl sledován 9 týdnů v lednu až březnu 

2011.
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5.3 Sběr a analýza dat

S oběma účastníky byl nejprve proveden klinický rozhovor, byla odebrána 

anamnéza a u prvního pacienta bylo provedeno komplexní kineziologické vyšetření. Po 

3, 6 týdnech a po skončení 9týdenního pohybového programu byly měřeny již zmíněné 

parametry, které jsou více popsány v dalším textu. Po skončení programu byl taktéž 

proveden rozhovor o aktuálním stavu a byla rozebírána motivace k pokračování 

v pohybových aktivitách. Kineziologické vyšetření sloužilo k rozpoznání dalších 

onemocnění, které by vyloučily pacientovu účast ve studii. Dále bylo využito k poznání 

co nejvíce faktorů, které mají vliv na pacientův zdravotní stav a mohou ovlivnit 

výsledky měření.

5.3.1 Měřené parametry

Měření probíhalo vždy ve stejnou denní dobu (v pozdních odpoledních hodinách) a 

nikdy neprobíhalo po plavání (cvičení), tzn. probíhalo před plaváním (cvičením) nebo 

jiný den. Byly měřeny tyto parametry:

a. Distance na páteři (Schoberova – rozvíjení bederní páteře do flexe, Stiborova –

rozvíjení hrudní a bederní páteře do flexe, Čepojova – rozvíjení krční páteře do 

flexe, Ottova inklinační vzdálenost – rozvíjení hrudní páteře do flexe a Ottova 

reklinační vzdálenost – rozvíjení hrudní páteře do extenze) – měřeno v cm 

pomocí krejčovského metru s přesností na 0,5cm.

Měření distancí na páteři je častým a validním nástrojem k měření účinnosti 

pohybové léčby u AS (Altan, 2006; Lubrano, 2007).  

b. Thomayerova vzdálenost - měřeno v cm pomocí krejčovského metru s přesností 

na 0,5 cm. 

Tento údaj byl zahrnut díky snadné měřitelnosti a podání informace 

o celkové pohyblivosti trupu a kyčelních kloubů.
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c. Rozsahy pohybů v kyčelních a ramenních kloubech – měřeno goniometrem 

„MEDIZINTECHNIK KaWe CE Q01“ s přesností na 0,5 stupně.

- abdukce, flexe a extenze horních končetin měřeny ve stoje

- zevní a vnitřní rotace horních končetin, flexe, abdukce, zevní a vnitřní rotace 

dolních končetin měřeny vleže na zádech

- extenze dolních končetin měřeny vleže na břiše

- rozsahy pohybů do addukce měřeny nebyly

Předpokládali jsme, že rozsahy pohybů v kořenových kloubech budou 

plaveckým programem pozitivně ovlivněny. Ramenní a kyčelní klouby byly 

u měřených pacientů v různém rozsahu postiženy nemocí. Jako plný rozsah 

pohybu byly při měření předpokládány údaje dle Kapandjiho (1982, 1987) a jsou 

uvedeny v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1 Plný rozsah pohybu v ramenním a kyčelním kloubu dle Kapandjiho  

Flexe Extenze Abdukce Zevní rotace Vnitřní rotace

Ramenní kloub 180° 50° 180° 80° 95°

Kyčelní kloub 90° 20° 45° 60° 30°

d. Expanze hrudníku (rozdíl v obvodu hrudníku při nádechu a výdechu) - měřeno 

v cm pomocí krejčovského metru s přesností na 0,5 cm.

Expanze hrudníku je často měřený údaj pro určení účinnosti pohybového 

programu u pacientů s AS (Altan, 2006; Karapolat, 2009; Levitová, 2008). 

e. BASDAI skóre (Bath ankylosing spondylitis activity index in Czech language) –

dotazník s 6 otázkami se zaměřením na  subjektivně vnímanou bolest a ztuhlost

(viz. příloha č. III). 

zdroj: Ankylosing Spondylitis Inernational Federation: www.asif.rheumanet.org

Tento dotazník, specifický pro hodnocení nemoci u AS, byl využit pro 

doplnění měřených parametrů o údaje o subjektivní bolesti, ztuhlosti a únavě 

http://www.asif.rheumanet.org/
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pacienta. Byla použita verze přeložená do českého jazyka, která je již testována 

na svoji spolehlivost a validitu (Šléglová, 2004). 

Naměřené údaje byly uspořádány do tabulek, porovnány a popsány. Důraz byl 

kladen na explorační styl práce, tedy především popis zjištěného stavu.
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6 VÝSLEDKY

6.1 Průběh a zhodnocení plaveckého programu

Plavecký program proběhl podle plánu. Pacient č. 1 byl motivován a na plavecké 

hodiny se těšil. První dva týdny převažovala výuka plaveckého způsobu znak, v dalších 

týdnech už pacient tento plavecký způsob zvládal plavat většinu plavecké hodiny. 

V prvním týdnu prováděl po dobu plavání větší rozsah pohybu pravou horní končetinou, 

levá horní končetina mírně zvětšila rozsah pohybu při větší rychlosti plavání. V dalším 

týdnu se levá strana zlepšila a rozdíl v zapojování stran se zmenšil. Třetí týden se 

zlepšila pohyblivost a koordinace horních i dolních končetin, avšak dolní končetiny 

nebyly po celou dobu plaveckého programu plně koordinované. Po celou dobu 

programu dělala pacientovi potíže souhra v zapojení horních i dolních končetin.

Z tohoto důvodu byly také zařazovány modifikace plaveckého způsobu znak. 

V počátečních hodinách ani v celém průběhu nebyl pacient vyčerpán, pouze dle jeho 

slov „příjemně unaven“. Po celou dobu programu neměl výraznější potíže ani 

neobvyklé bolesti.

6.2 Hodnocení kineziologického rozboru pacienta

v plaveckém programu

Celkové držení těla se u pacienta po plaveckém programu výrazně nezměnilo. 

Přetrvává naklonění trupu vpřed se zlomem v bederní páteři a hrudní páteř je mírně 

nakloněna vzad. U pacienta byla přítomna zvýšená krční lordóza a předsunuté držení 

hlavy, které přetrvávaly i po plaveckém programu. Před programem byla hlava navíc 

držena ve výrazném záklonu, což po programu přítomno již nebylo. Protrakce ramen 

také přetrvávala i po skončení plaveckého programu. Držení lopatek se poněkud 

zlepšilo a viditelné bylo posílení zádového svalstva, které bylo před programem 

ochablé. Držení pánve se nezměnilo. 

Chůze pacienta byla strnulá, po plaveckém programu se při chůzi začaly více 

pohybovat ramena a  pánev.  Při stoji na špičkách byl před programem tah a bolest 
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lýtkových svalů, který po programu již přítomen nebyl. Stoj na jedné noze byl po 

programu jistější s menším vychýlením trupu.

Palpačně byly před programem bolestivé obratle dolní krční a horní hrudní páteře, 

dále bederní páteř s maximem na obratli L5. Po programu pacient udával palpačně 

bolest obratlů jen v horní hrudní páteři a spodní bederní páteři. Všechna sternokostální 

skloubení byla před programem nebolestivá, po programu pacient udával bolest při 

palpaci skloubení sterna s 6.–8. žebrem vlevo. Hrudní koš byl poddajný na tlak po celou 

dobu. Paravertebrální svalstvo ve zvýšeném tonusu bylo nalezeno v oblasti Th4-L1, po 

plaveckém programu ve stejné oblasti bylo zvýrazněno spíše na levé straně. 

Sakroiliakální skloubení bylo palpačně bolestivé bilaterálně před programem i po něm a 

taktéž musculus piriformis. Před programem pacient udával bolest po palpaci na 

mediální části levé paty, po programu bolest již neuváděl.

Neurologické vyšetření bylo bez patologie, kromě parestezií, které pacient udával. 

Mírné parestezie se objevovaly denně na dolních končetinách od kolen distálně 

a zhoršují se po dlouhém sezení. Plaveckým programem nebyly parestezie ovlivněny. 

6.3 Průběh a zhodnocení pohybového programu v tělocvičně  

Pacient č. 2 se účastnil skupinového cvičení bechtěreviků v tělocvičně dvakrát týdně 

podle plánu. Ke cvičení byl motivován a cvičení mu podle jeho slov dělalo dobře. Po 

7 týdnech programu se však začaly zhoršovat bolesti a ranní ztuhlost. Ve cvičení 

pokračoval a po cvičení se vždy cítil lépe. Bolesti do konce 9týdenního programu však 

zůstaly zhoršené. Příčina zhoršení pacientova stavu může být způsobena proměnlivým 

počasím v měsíci březnu (pacienti s AS na změny počasí mohou reagovat citlivě),

zvýšenou aktivitou nemoci, případně fyzickým přetížením. Den před počátkem zhoršení 

bolesti pacient navštívil bowling. Zhoršení z důvodu cvičení v tělocvičně není 

pravděpodobné, protože v 1.–6. týdnu programu byl pacient bez jakýchkoli potíží a 

i nadále mu cvičení nečinilo potíže.   



47

6.4 Glenohumerální kloub

V pohyblivosti glenohumerálního kloubu bylo u pacienta zaznamenáno zlepšení ve 

všech měřených směrech (viz. tabulka č. 2 a 3). Extenze, která byla omezena jen málo, 

vykazovala po skončení plaveckého programu normální průměrné hodnoty. Flexe 

v pravém glenohumerálním kloubu, která byla před začátkem programu vyšší než na 

levé horní končetině, se zvýšila pouze o 5°. Na druhou stranu spatřujeme jako pozitivní 

fakt, že se flexe obou horních končetin symetrizovala a po skončení programu byl rozdíl 

mezi flexí v pravém a levém glenohumerálním kloubu jen 5°. Tato tendence byla patrná 

i na symetrizaci práce horních končetin při plavání. Ostatní parametry se zvýšily o 10 až 

15°.

Tabulka č. 2 Rozsahy pohybu v kloubu – levý glenohumerální kloub pacient č. 1 

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Flexe 120° 130° 135° 140°

Extenze 45° 50° 50° 50°

Abdukce 110° 110° 120° 125°

Zevní rotace 45° 55° 60° 60°

Vnitřní rotace 50° 65° 65° 65°

Tabulka č. 3 Rozsahy pohybu v kloubu – pravý glenohumerální kloub pacient č. 1 

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Flexe 140° 145° 145° 145°

Extenze 45° 50° 50° 50°

Abdukce 115° 115° 115° 130°

Zevní rotace 45° 45° 50° 55°

Vnitřní rotace 45° 50° 55° 55°

Rozsahy pohybů v glenohumerálním kloubu pacienta č. 2 ukazuje tabulka č. 4 a 5. 

V oblasti glenohumerálních kloubů neměl pacient č. 2 výraznější deficit, a proto 

porovnání v této oblasti neříká mnoho. Flexe na obou horních končetinách a abdukce na 

levé horní končetině byly mírně omezeny, ale již na začátku programu se upravily. 

Srovnání je možno provést u vnitřní rotace, která byla i u pacienta č. 2 omezená. 

V tomto směru pohybu nebylo u pacienta č. 2 zaznamenáno zlepšení. 
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Tabulka č. 4 Rozsahy pohybu v kloubu – levý glenohumerální kloub pacient č. 2 

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Flexe 175° 180° 180° 180°

Extenze 50° 50° 50° 50°

Abdukce 175° 180° 180° 180°

Zevní rotace 80° 80° 80° 80°

Vnitřní rotace 60° 55° 60° 55°

Tabulka č. 5 Rozsahy pohybu v kloubu – pravý glenohumerální kloub pacient č. 2 

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Flexe 175° 180° 180° 180° 

Extenze 50° 50° 50° 50°

Abdukce 180° 180° 180° 180°

Zevní rotace 80° 80° 80° 80°

Vnitřní rotace 65° 60° 65° 60°

6.5 Kyčelní kloub

V oblasti kyčelního kloubu bylo také zaznamenáno zlepšení ve všech parametrech

(viz. tabulka č. 6 a 7), kromě flexe pravého kyčelního kloubu, jehož rozsah pohybu 

zůstal stejný. Po 3 týdnech programu některé parametry vykázaly mírné zhoršení, ale 

v průběhu dalších týdnů se stav zlepšil. Je zřejmé, že u plavání způsobem znak se 

využívá vyšších rozsahů pohybu na horních než na dolních končetinách. Největší 

zlepšení bylo zaznamenáno v abdukci levého kyčelního kloubu, rozsah se zvýšil o 15°. 

Ostatní parametry se zlepšily o 5-10°. 

Tabulka č. 6 Rozsahy pohybu v kloubu – levý kyčelní kloub pacient č. 1 

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Flexe 70° 65° 75° 75°

Extenze 15° 15° 15° 20°

Abdukce 30° 35° 40° 45°

Zevní rotace 30° 25° 30° 35°

Vnitřní rotace 25° 25° 30° 30°
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Tabulka č. 7 Rozsahy pohybu v kloubu – pravý kyčelní kloub pacient č. 1 

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Flexe 70° 70° 70° 70°

Extenze 10° 10° 15° 20°

Abdukce 35° 40° 40° 40°

Zevní rotace 35° 40° 35° 45°

Vnitřní rotace 25° 25° 30° 30°

Rozsahy pohybů v kyčelních kloubech u pacienta č. 2 ukazuje tabulka č. 8 a 9. 

U pacienta č. 2 se v oblasti kyčelního kloubu zlepšila flexe v obou kyčelních kloubech 

ze 75° na 80°. Extenze, abdukce a vnitřní rotace byla od začátku bez omezení. Zevní 

rotace v levém kyčelním kloubu nezaznamenala zřejmé změny. Na pravé straně se zevní 

rotace snížila o 10°. 

Tabulka č. 8 Rozsahy pohybu v kloubu – levý kyčelní kloub pacient č. 2 

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Flexe 75° 70° 75° 80°

Extenze 20° 20° 20° 20°

Abdukce 45° 45° 45° 45°

Zevní rotace 40° 35° 35° 40°

Vnitřní rotace 30° 30° 30° 30°

Tabulka č. 9 Rozsahy pohybu v kloubu – pravý kyčelní kloub pacient č. 2 

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Flexe 75° 75° 80° 80°

Extenze 20° 20° 20° 20°

Abdukce 45° 45° 45° 45°

Zevní rotace 45° 40° 40° 35°

Vnitřní rotace 30° 30° 30° 30°
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6.6 Rozvíjení páteře a Thomayerova zkouška

Rozvíjení páteře a jeho omezení bylo u obou pacientů podobné, jak ukazuje tabulka 

č. 10 a 11. Rozdíly v jejich vývoji jsou celkem malé, přesto u pacienta č. 1 je znatelnější 

pozitivní pokrok. Pacient č. 1 se zlepšil ve všech těchto měřených vzdálenostech. 

Pacient č. 2 se zlepšil v polovině z nich. Největší zlepšení bylo zaznamenáno 

u Thomayerovy vzdálenosti, kde se při předklonu trupu snížila vzdálenost prstů od 

země u pacienta č. 1 o 5,5 cm. U pacienta č. 2 bylo zaznamenáno v tomto parametru 

zlepšení o 1,5 cm. 

Tabulka č. 10 Rozvíjení páteře – pacient č. 1, údaje uvedeny v cm

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Schoberova vzdálenost 3,5 3,5 3,5 4,5

Stiborova vzdálenost 7 9 8 8

Ottova inklinační vzdálenost 1,5 2,5 2,5 3

Ottova reklinační vzdálenost 2,5 3 3,5 3

Čepojova vzdálenost 2 2 3 3

Thomayerova vzdálenost 14,5 14 13,5 9

Tabulka č. 11 Rozvíjení páteře – pacient č. 2, údaje uvedeny v cm

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Schoberova vzdálenost 4,5 3,5 4 3,5

Stiborova vzdálenost 7 6 8 7,5

Ottova inklinační vzdálenost 0,5 1,5 2,5 2,5

Ottova reklinační vzdálenost 1,5 1 1 1

Čepojova vzdálenost 2 1,5 2 1,5

Thomayerova vzdálenost 16 13 14 14,5

6.7 Expanze hrudníku

V oblasti měření rozvíjení hrudníku při nádechu a výdechu bylo u pacienta č. 1 

zaznamenáno kontinuální zlepšení pohyblivosti hrudníku. U pacienta č. 2 zůstal tento 



51

parametr po celou dobu pohybového programu beze změny. Konkrétní čísla ukazuje 

tabulka č. 12 a graf č. 1.

Tabulka č. 12 Rozdíl obvodu hrudníku při nádechu a výdechu, údaje uvedeny v cm

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Pacient č. 1 3,5 3,5 4,5 5

Pacient č. 2 5,5 5,5 5,5 5,5
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Před

intervencí

Po 3

týdnech

Po 6

týdnech

Po 9

týdnech

Pacient č. 1

Pacient č. 2

Graf č. 1 Vývoj hodnot expanze hrudníku u pacienta č. 1 a 2

6.8 BASDAI

Skóre BASDAI, jak ukazuje tabulka č. 13 a graf č. 2 se u pacienta č. 1 zlepšovalo, 

celkem se zlepšilo o 1,9 bodu. Nejvyšší možná hodnota je 10 a představuje nejhorší 

bolest a ztuhlost. Hodnota 5,5 je tedy mírně nadprůměrná bolest a ztuhlost. Zlepšení na 

3,6 je značné zlepšení. Pacient č. 2 začínal na nižší hladině bolesti, která se po šesti 

týdnech značně snížila, ale ke konci pohybového programu se zhoršila až na úroveň 

horší než na začátku pohybového programu. 
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Tabulka č. 13 Výsledky dotazníku BASDAI

Před intervencí Po 3 týdnech Po 6 týdnech Po 9 týdnech

Pacient č. 1 5,5 4,4 4,3 3,6

Pacient č. 2 2,5 2,7 1,7 3,7
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Graf č. 2 Vývoj hodnot BASDAI pacienta č. 1 a 2

6.9 Souhrn výsledků

Po 9týdenním plaveckém pohybovém programu se u zkoumaného pacienta zlepšilo 

držení trupu, zejména krční páteře a bylo posíleno zádové svalstvo. Byla snížena 

bolestivost některých oblastí páteře, ale také celková bolestivost měřená pomocí 

BASDAI. Zvýšily se rozsahy pohybů obou ramenních kloubů ve všech měřených 

parametrech o 5-15°. Rozsahy pohybů kyčelních kloubů se zlepšily ve všech 

parametrech kromě zevní rotace levého a flexe pravého kyčelního kloubu. Měřené 

rozsahy na páteři se zlepšily o 0,5–1,5 cm. Thomayerova vzdálenost se snížila o 5,5cm. 

Expanze hrudníku se zvýšila o 1,5 cm. 

V porovnání s pacientem cvičícím v tělocvičně se měřené parametry u plavajícího 

pacienta zlepšily více. Expanze hrudníku se u pacienta č. 2 nezvýšila. Ottova inklinační 
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vzdálenost se zvýšila o 2 cm, Stiborova vzdálenost se zvýšila o 1 cm a Thomayerova 

vzdálenost se snížila o 1,5 cm. Ostatní měřené rozsahy na páteři se zhoršily 0,5–1 cm. 

Dále se zvýšil rozsah pohybu do flexe v obou kyčelních kloubech o 5°. Ostatní rozsahy 

pohybů nezaznamenaly zlepšení. Výše bolesti a ztuhlosti měřená pomocí BASDAI se 

v průběhu programu u pacienta č. 2 snižovala, avšak poslední 2 týdny programu pacient 

uváděl zvýšení bolestivosti a ranní ztuhlosti. Tento stav může mít souvislost se 

vzplanutím aktivity nemoci nebo se změnami počasí.
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7 DISKUZE

Hlavním cílem práce bylo přiblížit problematiku plaveckého způsobu znak 

u pacientů s ankylozující spondylitidou a porovnání s tradičním cvičením těchto osob 

v tělocvičně.

Lubrano a Spadaro (2009) uvádějí, že optimální péče o pacienty s AS zahrnuje 

kombinaci farmakologické a nefarmakologické léčby. Zdá se, že farmakologické péči je 

dáván větší důraz a rychleji se rozvíjí (viz. kapitola 2.5.1 o farmakologii), zatímco 

nefarmakologická péče nezaznamenává velký pokrok novými směry. Různé klasické 

i alternativnější přístupy jsou zkoumány a popisovány. Elyan a Khan (2008) vyvozují, 

že pohybové aktivity by měly zůstat hlavní částí péče o pacienty s AS, doplňující 

lékařskou péči, avšak je zde potřeba standardizovaného přístupu pro zhodnocení jejich 

skutečného přínosu.

Zochling et al. (2005) provedli systematický přehled literatury týkající se 

režimových doporučení pro pacienty s AS. Docházejí mimo jiné k tomu, že 

nefarmakologická léčba je důležitá pro udržení funkce pohybového aparátu pacientů 

s AS. Uvádějí, že individuální cvičební program kombinovaný s edukací pacienta za 

čtyři měsíce zřetelně zlepšilo funkční schopnosti pacienta v porovnání s žádnou 

intervencí, ale hladina bolesti se signifikantně nezměnila. Oproti tomu další studie, která 

porovnávala intenzivní fyzioterapii u hospitalizovaných pacientů s hydroterapií a 

domácím cvičením a samotné domácí cvičení, zaznamenala zlepšení po šesti týdnech 

v parametrech bolesti a ztuhlosti u první skupiny. Avšak po šesti měsících nebyl mezi 

těmito třemi skupinami rozdíl. Zochling et al. také zaznamenali, že studií týkajících se 

konkrétních fyzioterapeutických metod je málo. 

Zhodnocení třinácti randomizovaných kontrolovaných výzkumů z let 1993 až 2006 

podávají Ribeiro et al. (2007). Dle zahrnutých studií doporučují fyzické cvičení v léčbě 

pacientů s AS, které by mělo být ideálně skupinové a pod vedením fyzioterapeuta. 

Hydroterapii hodnotí jako novou nadějnou metodu. Podobnou studii provedli 

Dagfinrud, Hagen a Kvien (2008) s jedenácti výzkumy. V závěru uvádějí, že skupinové 

cvičení je účinnější než domácí cvičení a lázeňská terapie se cvičením je účinnější než 

skupinová fyzioterapie.
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Většina dostupných randomizovaných kontrolovaných studií, které se týkající 

fyzioterapie a AS, hodnotí efektivitu skupinového cvičení pod dozorem (např. Ince et 

al. 2006, Lubrano et al. 2007, Russell, Unsworth, Haslock 1993). Některé studie 

hodnotí efektivitu domácího cvičení bez dozoru (Lim, Moon, Lee 2005) a některé 

porovnávají výše zmíněné druhy cvičení vzájemně (Analay et al., 2003, Hidding et al. 

1994). Lubrano et al. 2007 používají pouze 3týdenní intenzivní fyzioterapii a poté měli 

pacienti pokračovat samostatně v domácím cvičení. Lubrano et al. zde hodnotí také 

přetrvávání efektu proběhlé fyzioterapie a dochází k tomu, že po ukončení terapie pod 

supervizí se efekt dále časem snižuje. A to i v případě, že pacienti pokračují v domácím 

cvičení.

Výše zmíněné studie se shodují, že tělesné cvičení je pro léčbu AS důležité. Po 

cvičebním programu bylo u pacientů zaznamenáno zlepšení ve většině měřených 

parametrů, ale zde již jsou patrné rozdíly. Například ve studii Ince et al. 2006 (tři týdny 

skupinového cvičení se supervizí následovány devíti týdny domácího cvičení) se 

zvětšila expanze hrudníku, ale ve studii Hidding et al. 1994 (devět měsíců skupinového 

cvičení se supervizí následovány devíti měsíci domácího cvičení) se expanze hrudníku 

zmenšila. Výsledek může být dán delší periodou domácího cvičení, které (jak ze studií 

vyplývá) je méně účinné než cvičení se supervizí. Hidding et al. 1994 navíc zmíněnou 

skupinu pacientů porovnávali s druhou skupinou, která cvičila výhradně doma a měřené 

parametry se u této druhé skupiny po skončení studie dokonce zhoršily. Lim, Moon a 

Lee (2005), kteří porovnávali domácí cvičení (denně dvacet minut) s pacienty, kteří 

necvičili vůbec, docházejí naopak k závěru, že u pacientů cvičících doma se po osmi 

týdnech zlepšila flexe a extenze krční páteře, pohyblivost ramenních, kyčelních a 

kolenních kloubů, Thomayerova zkouška, a snížila se bolestivost a depresivita.

Rekreačnímu cvičení bez dohledu se věnují Uhrin, Kuzis a Ward (2000). 

V dlouhodobé studii hodnotí u 220 probandů jimi udávanou tíži bolesti a ztuhlosti a 

funkční postižení. K měření bolesti a ztuhlosti používají vizuální analogové škály. Pro 

určení funkčního postižení využívají Health Assessment Questionnaire (HAQ) 

Disability Index. Z jejich výsledků vyplývá, že minimální dávka rekreačního cvičení 

pro zlepšení stavu pacienta je 30 minut denně 5 dní v týdnu.

Z českých autorů se cvičením u AS zabývá Šulcová a Trnavský (1997). Ve svém 

výzkumu porovnávají několikaměsíční intenzivní individuální léčebnou péči 

(předehřátí, měkké techniky, uvolňování zkrácených svalů a dechová cvičení) se stejně 
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dlouhým skupinovým cvičením. Levitová a Daďová (2008) ve své studii hodnotí efekt 

skupinového cvičení, které probíhalo 2x týdně po dobu 21 týdnů oproti kontrolní 

skupině bez jakéhokoli řízeného cviční. Je zřejmé, že cvičící skupina zaznamenala 

zlepšení. 

Méně studií se zabývá efektem konkrétního druhu cvičení u AS. Karapolat et al.

(2009) se zabývají otázkou, zda je plavání a aerobní cvičení lepší než tradičně 

používané cvičení pro AS. Všechna cvičení zlepšila kvalitu života (měřeno dotazníkem) 

a plicní funkce. Plavání a chůze navíc zvýšily funkční kapacitu respiračního a 

kardiovaskulárního aparátu pacientů. Plavání navíc nejlépe ovlivnilo symptomy a 

zlepšilo pohyblivost hrudníku. 

Helliwell, Abbott a Chamberlain (1996) zkoumali 44 pacientů ve třech různých 

režimech. Do výzkumu nebyli přijati pacienti, kteří v posledním roce absolvovali 

jakoukoli fyzioterapii a pacienti, kteří měli postiženy periferní klouby tak, že nebyli 

schopni cvičit. Nejprve byli pacienti podle antropometrických měření rozděleni do dvou 

skupin podle tíže onemocnění. V každé skupině byli dále rozděleni do tří skupin, které 

se lišily přijatou terapií. Pacienti z první skupiny byli hospitalizováni na tři týdny a 

jejich terapie zahrnovala pětkrát týdně hodinové skupinové cvičení s protahováním a 

aerobním cvičením, 3x týdně hydroterapii a v případě potřeby masáž nebo specifickou 

terapii na bolestivé a málo pohyblivé klouby, která není dále popsána. Druhá skupina 

pacientů docházela šest týdnů na cvičení v bazénu dvakrát týdně. Cvičení ve vodě 

zahrnovalo všechny části těla, zejména páteř. Tito pacienti obdrželi také instruktáž 

k dennímu domácímu cvičení a deník, kde si měli zaznamenávat dodržování cvičení. 

Třetí skupina pacientů byla pouze instruována k dennímu cvičení a podpořena stejným 

deníkem. Po šesti týdnech byli deníky vybrány. Pacientům ze všech tří skupin bylo 

doporučováno pokračovat ve cvičení i po skončení studie. Pacienti byli hodnoceni před 

začátkem programu, po skončení terapie a po dvou, čtyřech a šesti následujících 

měsících. Hodnocena byla rotace krční páteře, expanze hrudníku, Schoberův test na 

rozvíjení bederní páteře a vizuální analogová škála pro bolest. Většina pacientů byli 

muži ve věku 30-50 let. Po skončení terapie bylo zaznamenáno signifikantní zlepšení 

rotace krční páteře u pacientů, kteří podstoupili hydroterapii, oproti pacientům pouze 

cvičícím. Subjektivní zlepšení bylo znatelné u pacientů s hydroterapií a 

u hospitalizovaných. Po šesti měsících však mezi třemi skupinami nebyl žádný rozdíl.
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Balneoterapií u AS se zabývají Altan et al. (2006). Ve výzkumu, který trval šest 

měsíců, porovnávali dvě skupiny pacientů po třiceti lidech. První skupina docházela tři 

týdny denně na balneoterapii. Procedura sestávala z třiceti minutového pobytu v bazénu 

s minerální vodou o teplotě 39 °C, následoval dvě hodiny trvající odpočinek na lůžku. 

Pacientům z obou zkoumaných skupin byly dány instrukce ohledně cvičení, které měli 

denně třicet minut provádět doma po celou dobu výzkumu. Byly zkoumány tyto 

parametry: denní a noční bolest, ranní ztuhlost, BASDAI, BASFI, Dougados Functional 

Index (DFI), expanze hrudníku, vzdálenost tragu ke zdi, modifikovaný Schoberův test 

(Modified Schober Test, MST), Nottingham Health Profile (NHP) a celkové 

zhodnocení pacienta. Po prvních třech týdnech výzkumu, kdy první skupina 

podstupovala balneoterapii, vykazovala tato skupina signifikantně lepší výsledky pro 

bolest, NHP, BASDAI a MST. Po šesti měsících ovšem byly signifikantně lepší 

výsledky u této skupiny pouze pro MST a celkové zhodnocení pacienta.

Podobný výzkum provedli Van Tubergen et al. (2001). Zde byli pacienti rozděleni 

do tří skupin. Z toho dvě skupiny podstoupily 3týdenní pobyt v lázeňských zařízeních 

na dvou různých místech (Rakousko a Nizozemí). Obě skupiny měly následující 

program: ráno jedna hodina tělesného cvičení následovaná třiceti minutami chůze, 15 až 

30 minut denně posturálně korekční terapie vleže na zádech a jedna hodina denně 

jeskynní klimatoterapie (prostředí s teplotou 38–41,5 °C, vlhkost vzduchu 70–98 %, 

vzduch s radioaktivním radonem). Třetí skupina pacientů se účastnila jedenkrát týdně 

skupinového cvičení, jedenkrát týdně sportovala a jedenkrát týdně měla hydroterapii 

(blíže nespecifikováno). Po třech týdnech nastíněné terapie pokračovali všichni pacienti 

ve skupinovém cvičení jedenkrát týdně. Hodnocena byla opět bolest pomocí vizuální 

analogové škály, dále BASDAI, BASFI a dalších dvou dotazníků hodnotících kvalitu 

života a zdraví u AS (ASQoL a HAQ-S). U první skupiny přetrvávalo značné zlepšení 

28 týdnů a u druhé 16 týdnů oproti třetí kontrolní skupině. Rozdíl mezi první a druhou 

skupinou autoři přičítají nižší intenzitě péče v lázeňském zařízení v Nizozemí, kde 

program absolvovala druhá skupina.    

Z výše zmíněných studií vychází předpoklad, že po 9týdenním pohybovém 

programu se u pacienta v plaveckém programu zvýší rozsahy pohybů a sníží bolest 

měřená pomocí BASDAI více než u pacienta v pohybovém programu v tělocvičně. 

Tento předpoklad byl po provedení pohybových programů potvrzen.  
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I když byl výběr zkoumaných osob pečlivě zvážen, rozdíl mezi těmito osobami 

v některých parametrech neumožňuje objektivní srovnání (pohyblivost ramenních

kloubů).

Významný je také fakt, že pacient č. 2 v posledních 2 týdnech programu pociťoval 

bolesti typické pro AS ve zvýšené intenzitě a toto zhoršení pravděpodobně nesouvisí se 

cvičením v programu. Tento fakt způsobil nečekané zhoršení BASDAI v závěru 

programu a mohl se promítnout také do měřených parametrů. Na druhou stranu měřené 

parametry nevykazovaly velké zlepšení už v průběhu dřívějších měření. Výjimkou je 

právě údaj BASDAI, který se kromě posledního měření zlepšoval.

Markantní je rozdíl ve vývoji expanze hrudníku. U plavajícího pacienta se zvýšil 

o 1,5 cm, ale u pacienta cvičícího v tělocvičně se nezměnil. Tento rozdíl může být dán 

tím, že při pohybu ve vodě a odporovém dýchání do vody jsou značně aktivovány 

mezižeberní svaly a celkově jsou na rozpínání hrudníku kladeny větší nároky než při 

cvičení na suchu. Při tomto cvičení v tělocvičně nebyly zařazovány speciální cviky na 

rozpínání hrudníku. Expanze hrudníku jistě souvisí i s rozvíjením páteře, zejména 

hrudní, a tak i výsledky expanze hrudníku souvisí s výsledky měřených parametrů na 

páteři, kde se tyto parametry u pacienta č. 2 také téměř nezměnily. 

Měřením pružnosti hrudníku se mimo jiné ve svém výzkumu zabývali Ide et. al

(2005). Hodnotili čtyři osoby s AS v 10týdenním cvičebním programu ve vodě. Rozdíl 

obvodu hrudníku měřili při největším nádechu a výdechu v axilární linii a také ve výši 

processus xiphoideus. Rozsah v axilární linii se u dvou osob zvětšil (o 3,5 a 1 cm) a 

u dvou osob se rozsah zmenšil (o 3 a 1 cm). Ve výši processus xiphoideus se rozsah 

u všech osob zvětšil (o 4, 1, 2 a 3,5 cm). Výzkumu se zúčastnili tři muži a jedna žena, 

všichni měli farmakologickou léčbu, která se během studie nebyla změněna. Studie 

neuvádí věk ani délku trvání nemoci zkoumaných osob. 

Fisher, Cawley a Holgate (1990) zkoumali u 33 pacientů s AS vztah mezi expanzí 

hrudníku, plicními funkcemi a tolerancí ke cvičení. Cvičení neprobíhalo ve vodě.

Výsledky jsou zajímavé, poukazují například na přímý vztah mezi omezenou flexí 

bederní páteře a omezenou expazní hrudníku. Průměrný rozdíl v obvodu hrudníku při 

nádechu a výdechu byl u jejich pacientů 3,05 cm.

Fakt, že se pacient č. 1 na plaveckou hodinu těšil, by se podle našeho názoru neměl 

podceňovat. Nejen uvolňující účinek vodního prostředí, ale i radost z pohybu ve vodě 

hraje svou úlohu při motivaci ke cvičení. Podle Sundstrom, Ekergard a Sundelin (2001) 



59

je cvičení v bazénu hodnoceno pacienty s AS jako forma cvičení, která nejvíce zmírňuje 

symptomy nemoci a je nejpříjemnější. Ve své studii hodnotící cvičební návyky pacientů 

docházejí mimo jiné k tomu, že většina pacientů s AS v nějaké formě cvičí, ale 

frekvence tohoto cvičení je v mnoha případech nízká a nepravidelná. Největší 

překážkou cvičení je nedostatek času a únava. Na druhou stranu podle výzkumu, který 

provedli Eksioglu et al. (2007), nebyl signifikantní rozdíl v BASFI, BASDAI a ASQoL 

u pacientů  pravidelně cvičících, nepravidelně cvičících a necvičících. Takovýto závěr 

je však ojedinělý a odporuje většině výzkumů u pacientů s AS. Autoři sami v závěru 

uvádějí, že pro dlouhodobý efekt cvičení by měli pacienti tělesnou aktivitu provozovat 

pravidelně a bez přerušování.

Počet sledovaných pacientů (který se rovnal 1 v každé z pozorovaných skupin)

neumožňuje zevšeobecnit výsledky na ostatní populaci. Z takto nízkého počtu účastníků 

také vyplývá velká ovlivnitelnost výsledků výběrem pacientů. Mým cílem bylo vybrat 

dva co nejvíce podobné pacienty, přesto je mezi nimi patrný rozdíl, jednak ve věku, 

v postižení ramenních kloubů a také v aktuální farmakoterapii.

Pacient v plaveckém programu byl účastníkem individuálního cvičení (plavání), 

naproti tomu pacient v pohybovém programu v tělocvičně byl účastníkem skupinového 

cvičení. Zde je možno namítnout, že pacient č. 1 byl zvýhodněn individuálním 

přístupem a větší kontrolou prováděných pohybů. Tento pacient však prováděl 1x týdně 

pohybový program pod vedením fyzioterapeuta a 1x týdně bez supervize, kde se tedy 

musel kontrolovat sám, což je na druhou stranu znevýhodnění oproti cvičení ve skupině 

pod odborným vedením.

BASDAI je validizovaný dotazník pro hodnocení aktivity nemoci u pacientů s AS 

i v českém prostředí, přesto jde o subjektivní hodnocení pacientem. Další dotazníky ze 

skupiny bathských dotazníků nebyly použity. Dotazník BASFI nebyl použit z důvodu, 

že měl u sledovaných pacientů nízkou senzitivitu, protože sledovaní pacienti jsou plně 

samostatní a sebeobsluha jim nečiní potíže ani výraznější bolesti. BASMI by byl pro 

sledované pacienty vhodným měřítkem, ale antropometrická měření již byla zahrnuta

v jiné formě. 

Určitým nedostatkem výzkumu je fakt, že vyšetření a měření bylo prováděno pouze 

jedním hodnotitelem.
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8 ZÁVĚR

Cílem práce bylo zhodnocení efektivity plaveckého programu se zaměřením na 

plavecký způsob znak u  pacienta s ankylozující spondylitidou. 

V terapii ankylozující spondylitidy, která je nevyléčitelná, jsou využívány kromě 

farmakoterapie různé druhy fyzioterapie a pohybových aktivit. Pravděpodobně 

nejčastějším druhem tělesné aktivity je pro tyto pacienty skupinové cvičení 

v tělocvičně. Plavání je pro mnohé pacienty také oblíbeným, ne však široce známým a 

využívaným způsobem udržování tělesné kondice. Podle prostudované literatury je 

plavání účinným prostředkem k dosažení lepšího zdravotního stavu bechtěreviků. 

Plavecký způsob znak navíc svou polohou působí proti kyfotickému držení páteře.

Dle dosažených výsledků by mohl být tento způsob tělesné aktivity při pravidelném 

provádění účinným prostředkem k zlepšení zdravotního stavu pacienta. Z naměřených 

parametrů vyplývá, že v tomto případě plavání znaku u pacienta zlepšilo rozsahy 

pohybů víc než cvičení v tělocvičně, taktéž bolest a subjektivní pocit ztuhlosti se snížily

více u tohoto pacienta. Výsledky u takto malého počtu probandů jsou však také značně 

ovlivněny individuální aktivitou nemoci, která je pohybovou aktivitou často málo 

ovlivnitelná.

Pacienti byli ke cvičení motivováni. Pacient, který podstoupil plavecký program, 

objevil pro sebe novou příjemnou a uvolňující aktivitu. Rád by v plavání pokračoval, 

i když je to pro něj značně časově náročné. Pacient cvičící v tělocvičně chce k tomuto 

cvičení přidat další pohybové aktivity. 

Práce chce přispět ke zvýšení povědomí o tom, že plavání znaku může být účinnou a 

příjemnou formou pro udržování funkčních rozsahů pohybů u pacientů s ankylozující 

spondylitidou.  

Vzhledem k malému počtu probandů nelze výsledky této studie zobecnit.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AS............................. ankylozující spondylitida

ASAS........................ Assessment of Spondylarthritis International Society

ASQoL...................... Ankylosing Spondylitis Quality of Life Index

BASDAI.................... Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

BASFI....................... Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index

BAS-G...................... Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score

BASMI...................... Baths Ankylosing Spondylitis Metrology Index

DFI............................ Dougados Functional Index

DMARD.................... Disease-modifying antirheumatic drugs

EUROQoL................ European Quality of Life Scale

HAQ......................... Health Assessment Questionnaire

HAQ-S...................... Health Assessment Questionnaire for the Spondylarthropathies

m. ............................. musculus

MST.......................... Modified Schober Test

NHP.......................... Nottingham Health Profile

NSAID...................... Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

SF-36......................... The Short Form (36) Health Survey

SI............................... sakroiliakální

TENS......................... transkutánní nervová stimulace

TNF........................... tumor necrosis factor
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PŘÍLOHY

Příloha č. I: Vyjádření etické komise
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Příloha č. II: Informovaný souhlas pacienta – vzor

Informovaný souhlas s účastí na výzkumu k diplomové práci „Aplikace 

plaveckého způsobu znak u osoby s ankylozující spondylitidou“

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s podmínkami účasti na případové studii 

k diplomové práci „Aplikace plaveckého způsobu znak u osoby s ankylozující 

spondylitidou“ a že se jej chci dobrovolně zúčastnit. Beru na vědomí, že údaje 

poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a nebudou použity jinak, než 

k interpretaci výsledků efektu pohybového programu. Rovněž beru na vědomí, že mohu 

z programu kdykoliv, podle svého vlastního uvážení, vystoupit.

Datum:

Jméno a příjmení pacienta:

Podpis pacienta:
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Příloha č. III: Dotazník BASDAI
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Příloha č. IV: Ukázka harmonogramu plavecké hodiny 

1) zahřátí – 5 min. způsobem prsa

2) nácvik plaveckého dýchání (krátký intenzivní nádech – pomalý úplný 

výdech)

 výdech ústy pod hladinou 

 výdech s předklonem hlavy pod hladinu (nevytřepávat vodu) 

 prohloubený výdech spojený s podřepem 

3) 5 min. způsob znak

4) vznášení se na hladině – na zádech i na prsou , paže nad hlavu i podél 

těla (s pomocí nadlehčovací pomůcky i bez ní)

5) vznášení se na hladině – abdukce a addukce horních i dolních končetin 

(hvězdice) – s pomocí nadlehčovací pomůcky pod bedry

6) 5 min. způsob znak

7) 5 min. znak s deskou – pouze nohy

8) 5 min. záchranářský znak (prsové nohy)

9) 3 min. aktivní odpočinek – dýchání do vody + protahování svalů zadní 

strany DKK, svalů ramenního pletence, zádových svalů

10) 10 min. znak s piškotem mezi stehny – pouze paže

11) 3 min. aktivní odpočinek + protahování

12) 5 min. znak

13) vydýchání do vody, protažení
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