
1. Přílohy 

Tabulka č. 1
1
 

1. Zánětlivá revmatická onemocnění 

a) revmatoidní artritida 

b) systémové onemocnění pojiva 
- systémový lupus erythematodes 

- systémová skleróza 

- polymyozitida- dermatomyozitida 

- vaskulitidy 

- Sjögrenův syndrom 

c) spondylartritidy 

- ankylozující spondylitida 

- psoriatická artritida 

- reaktivní artritidy 
- enteropatické artritidy 

- nediferencovaná spondylartritida 

2. Degenerativní kloubní onemocnění 

a) osteoartróza 
- lokalizovaná 

- generalizovaná 

3. Metabolická kostně- kloubní onemocnění 

a) krystalické artropatie 
b) osteoporóza, osteomalacie 

4. Mimokloubní revmatismus 

a) lokální 
- juxtaartikulární (léze šlachy, tendinitidy, burzitidy) 

- diskopatie 

- idiopatická bolest v zádech 

b) celkový (fibromyalgie) 

5. Septické artritidy 

a) bakteriální 

b) virové 

c) mykotické 
d) parazitární 

6. Další 

a) nádory a paraneoplastické syndromy 

b) kloubní projevy při endokrinopatiích 
c) neurovaskulární projevy (útlakové syndromy atd.) 

d) avaskulární osteonekróza 

e) kloubní projevy při krvácivých onemocněních 
f) amyloidóza 

g) sarkoidóza 

 

Tabulka č. 2
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Kloub Procento postižených iniciálně Procento postižených celkem 

Metakarpofalangeální 52 87 

Zápěstí 48 82 

Proximální interfalangeální 45 63 

Metatarzofalangeální 43 48 

Ramenní 30 47 

Kolenní 24 56 

Kotníkový 18 53 

Loketní 14 21 

 

 

Tabulka č. 3
3
 

Musí být přítomno minimálně 5 kritérií po dobu nejméně 2 měsíců 

1. Ranní ztuhlost nepřesahující 15 minut 

2. Žádná únavnost 

3. Žádná kloubní bolest 

4. Žádná palpační bolest nebo bolest při pasívním pohybu 

5. Žádný kloubní ani kolemkloubní otok 

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

 

Tabulka č. 4
4
 

Kritérium Definice 

1. Ranní ztuhlost Ranní ztuhlost v kloubu a kolem kloubu trvající 

alespoň 1 hodinu před maximálním zlepšením 

2. Artritida tří nebo více kloubních oblastí Současná přítomnost otoku měkkých tkání kolem 

kloubů nebo přítomnost tekutiny v kloubu (ne 

však pouze kostěných výrůstků) pozorovaná 

lékařem; týká se 14 kloubních oblastí (vlevo 
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nebo vpravo)- PIP, MCP, zápěstí, lokte, kolena, 

kotníky a MTP 

3. Artritida ručních kloubů Alespoň jedna kloubní oblast na rukou postižena 

(zápěstí, MCP, PIP) 

4. Symetrická artritida Současné postižení stejných kloubních oblastí 

(viz bod 2) na obou stranách těla (u bilaterálního 

postižení PIP, MCP nebo MTP se nevyžaduje 

absolutní symetrie) 

5. Revmatoidní uzly Podkožní uzly nad kostními výběžky nebo nad 

extenzory nebo v juxtaartikulární oblasti 

pozorované lékařem 

6. Revmatoidní faktory Průkaz abnormálních koncentrací RF v séru 

jakoukoli metodou, která je pozitivní u méně než 

5% kontrol 

7. Rentgenové změny RTG změny typické pro RA na předozadním 

snímku rukou a zápěstí, které musejí zahrnovat 

eroze nebo nepochybnou kostní dekalcifikaci 

lokalizovanou v kloubech nebo jejich 

bezprostředním okolí (samotné artrotické změny 

nestačí) 

K diagnóze je zapotřebí splnit 4 z uvedených 7 kritérií. Kritéria 1-4 musejí být přítomna nejméně 6 týdnů. 

Pacienti mohou mít 2 klinické diagnózy. MCP= metakarpofalangeální, MTP= metatarzofalangeální, PIP= 

proximální interfalangeální, RF= revmatoidní faktor. 

Tabulka č. 5
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Stadium I Změny pouze v měkkých částech; žádné RTG destrukce, může být 

periartikulární poróza 

Stadium II Osteoporóza, mírné známky destrukce, žádné deformity; může být 

pohybové omezení, svalová atrofie, uzly, tendovaginitidy 

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

mimokloubní změny 

Stadium IV Vedle změn předcházejících stadií je fibrózní či kostěná ankylóza 

 

Tabulka č. 6
6
 

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

                                                             
5
 Pavelka K., 2010 

6 Pavelka K., 2010 



v běžném životě 

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

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

práce, obvykle s obtížemi 

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

odkázán na lůžko nebo vozík, potřebuje pomoc cizí osoby 

 

Tabulka č. 7 

Skupina Zástupci 

1. Chorobu modifikující léky RA - 

anglicky Disease modifying 

drugs - užívaná zkratka 

DMARD 

metotrexát; leflunomid; sulfasalazin; soli zlata 

2. Biologické léky RA 

 

Anti TNF preparáty (infliximab, etanercept, 

adalimumab, certolizumab, golimumab); IL-6 

inhibitory (tocilizumab); B depleční léčba 

(rituximab); inhibitory aktivace T lymfocytů 

(abatacept) 

 

3. Glukokortikoidy (systémové a 

lokálně podávané) 

 

prednison; metylprednisolon; solumedrol; 

depomedrol 

4. Nesteroidní antirevmatika (NSA) neselektivní NSA; preferenční NSA; selektivní 

inhibitory COX-2  

 

5. Analgetika (neopiodní, opioidní 

slabá i silná) 

 

paracetamol; metamizol; tramadol; 

dihydrocodein; fentanyl;buprenorfin; morfin  

 

6. Pomocné léky - lokální NSA, 

antiporotika, vitamíny, 

myorelaxancia, léky na 

neuropatickou bolest 

 

kalcium; D vitamin; bisfosfonáty; modulátory 

estrogenních receptorů; stroncium ranelát; 

parathormon; denosumab 

 



Tabulka č. 8
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Typ výkonu Název výkonu Cíl výkonu Nejčastější lokalizace 

Profylaktický synovektomie zpomalení kloubní 

destrukce, úleva od 

bolesti 

všechny končetinové 

klouby 

 tenosynovektomie prevence šlachový 

ruptur, úleva od bolesti 

extenzory v oblasti 

zápěstí a hlezna, 

flexory prstů 

Rekonstrukční osteotomie obnova osy končetiny, 

odlehčení poškozené 

části kloubu, napřímení 

Th kyfózy- m. 

Bechtěrev 

koleno, I. metatarsus, 

kyčel, Th páteř 

 artrodézy a 

spondylodézy 

obnova stability a 

nosnosti končetiny, 

úleva od bolesti, u 

páteře prevence 

poškození míchy 

zápěstí, klouby 

subtalární, koleno, C 

páteř 

 plastiky úleva od bolesti, 

zlepšení rozsahu 

pohybu, osy a stability 

kloubu 

kyčel, koleno, rameno, 

loket, zápěstí MCP a 

PIP klouby ruky 

 

Příloha č. 9- Příklady cviků po aloplastice hlezenního kloubu 

V lehu na rehabilitačním lehátku- leh na zádech 

Cvik 1 

Procvičení prstů nohy do flexe, extenze, abdukce, addukce. 

Cvik 2 (ne u artrodézy) 

Procvičení hlezenního kloubu do flexe, extenze, inverze, everze a kroužení v kotnících 

(aloplastika necvičí inverzi, everzi a kroužení). 

Cvik 3 

Izometrické procvičení extenze v kolenních kloubech a izometrické cvičení gluteálních svalů.. 
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V lehu na rehabilitačním lehátku- leh na břiše  

Cvik 4 

Hlava opřena o čelo, horní končetiny podél těla, dolní končetiny vedle sebe, vzpor o špičky. 

Provádíme s nádechem propnutí kolenních kloubů do extenze, stahujeme hýždě. S výdechem 

povolíme kolena i hýždě. Opakujeme 5x. U aloplastiky hlezna a artrodézy provádíme tento 

cvik až po delší době, kdy je hlezenní kloub dostatečně stabilizován. 

Cvik 5 

Postizometrické protažení m. rectus femoris technikou postizometrické relaxace. 

V lehu na rehabilitačním lehátku- leh na boku 

Cvik 6 

Provádíme posilování bočních stabilizátorů pánve pomocí unožování dolních končetiny proti 

gravitaci (opakujeme 5x). 

V sedu na židli. Plosky nohou jsou položeny na podložce, kolenní i kyčelní klouby drženy 

v devadesátistupňové flexi 

Cvik 7 

Overaball přidržujeme mezi kotníky, střídavě stlačujeme míč a uvolňujeme tlak.  

Cvik 8 

Overball přidržujeme mezi kotníky, provádíme extenzi a zpět flexi v kolenních kloubech. 

Cvik 9 

Overball pod ploskou nohy, kulíme jej dopředu a zpět dozadu, ve smyslu flexe a extenze 

v kolenním kloubu, dorziflexe a plantiflexe v hlezenním kloubu. 

Cvik 10 

Nácvik „malé nohy“ dle Freemana. 

Pohyb nacvičujeme nejprve v sedu na židli. Později, když pacient cvik dobře zvládá, cvičíme 

vstoje, s částečným odlehčením operované končetiny. 

Cvik 11 

Zdravá dolní končetina stojí plnou vahou na podložce, operovaná s částečnou zátěží na 

nestabilní ploše (molitanová podložka, molitanová čočka, válcová či kulová úseč, overball a 

další). Pacient přenáší částečně váhu na operovanou končetinu a snaží se udržet stabilní stoj. 



Další variantou tohoto cviku je pevný stoj s plnou zátěží neoperované končetiny a částečnou 

zátěží operované. Pacient provádí pohyby horních končetin (i s různými pomůckami) a snaží 

se udržovat rovnováhu celého těla.
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Příloha č. 10- Factsheet on Exercise and rheumatoid arthritis
9
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