
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013                                                                                              Lenka Hrůzová



 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

REHABILITAČNÍ KLINIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzioterapie u Morbus Bechtěrev 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Lenka Hrůzová 

Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Savková 

 

 

2013 



 
 

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 

FACULTY OF MEDICINE IN HRADEC KRÁLOVÉ 
 

DEPARTMENT OF REHABILITATION MEDICINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physiotherapy in Ankylosing spondylitis 

Bachelor´s thesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Lenka Hrůzová 

Supervisor: Mgr. Pavlína Savková 

 

 

2013 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala 

samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci 

řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

 

 

V Hradci Králové …………………………. ………………………………….. 

 (podpis) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mé poděkování patří vedoucí práce Mgr. Pavlíně Savkové za cenné připomínky, rodině a 

především manželovi za trpělivost a technické zázemí. 

 

 

V Hradci Králové …………………………. ………………………………….. 

 (podpis)



5 
 

Obsah 

Úvod.................................................................................................................................................. 8 

1  Teoretická část ..............................................................................................................................10 

1.1  Epidemiologie, etiologie, patogeneze a patologická anatomie ..............................................10 

1.2  Klasifikace a klinický obraz ................................................................................................12 

1.2.1  Klasifikace podle klinického obrazu a vývoje onemocnění ...............................................12 

1.2.2  Klinický obraz .................................................................................................................13 

1.2.3  Komplikace .....................................................................................................................16 

1.3  Diagnostika, klasifikační kritéria a hodnotící škály, laboratorní a rentgenové nálezy AS ......16 

1.3.1  Diagnostika ......................................................................................................................16 

1.3.2  Klasifikační kritéria a hodnotící škály ..............................................................................18 

1.3.2.1  Klasifikační kritéria.......................................................................................................18 

1.3.2.2  Hodnotící škály .............................................................................................................20 

1.3.3  Laboratorní vyšetření .......................................................................................................21 

1.3.4  Zobrazovací metody .........................................................................................................22 

1.3.4.1  Rentgenové nálezy ........................................................................................................22 

1.3.4.2  Magnetická rezonance (MR) .........................................................................................24 

1.3.5  Diferenciální diagnostika .................................................................................................25 

1.4  Terapie ...............................................................................................................................26 

1.4.1  Doporučení pro péči o nemocné s AS ...............................................................................26 

1.4.2  Farmakoterapie ................................................................................................................28 

1.4.2.1   Nesteroidní antirevmatika (NSA) .................................................................................28 

1.4.2.2  Přípravky modifikující chorobu .....................................................................................30 

1.4.2.3  Kortikosteroidy .............................................................................................................30 

1.4.2.4  Biologická léčba ...........................................................................................................31 

1.4.3  Chirurgická léčba .............................................................................................................32 

1.4.4  Prognóza onemocnění ......................................................................................................32 

1.5  Rehabilitace u AS ...............................................................................................................33 

1.5.1  Doporučení  pro pacienty s AS .........................................................................................33 

1.5.2  Fyzioterapie u AS ............................................................................................................36 

1.5.2.1  Kinezioterapie ...............................................................................................................36 

1.5.2.2  Individuální cvičení.......................................................................................................37 

1.5.2.3  Skupinové cvičení .........................................................................................................38 

1.5.3.4  Výběr ze speciálních fyzioterapeutických postupů (Pavlů, 2003; Kolář, 2008) ...............38 



6 
 

1.5.3.5  Cviky pro domácí cvičení ..............................................................................................40 

1.5.3  Fyzikální terapie ..............................................................................................................42 

1.5.3.1  Hydrokinezioterapie ......................................................................................................42 

1.5.3.2  Možnosti využití fyzikální terapie, mechanoterapie a fototerapie ...................................43 

1.5.4  Ergoterapie ......................................................................................................................44 

1.5.5  Lázeňská léčba .................................................................................................................45 

1.5.6  Sociální začlenění u pacientů s AS ...................................................................................48 

2  Praktická část ................................................................................................................................50 

2.1  Kazuistika I ........................................................................................................................50 

2.1.1  Základní údaje o pacientovi..............................................................................................50 

2.1.2  Kineziologické vyšetření ..................................................................................................50 

2.1.2.1  Anamnéza I. ..................................................................................................................50 

2.1.2.2  Statická aspekce I. (celkové zhodnocení postavy pacienta) ............................................52 

2.1.2.3  Vyšetření chůze I. .........................................................................................................56 

2.1.2.4  Palpační vyšetření I. ......................................................................................................56 

2.1.2.5  Hodnocení aktivity onemocnění - BASDAI I. na počátku terapie ...................................57 

2.1.2.6  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy I. ........................................................................58 

2.1.2.7  Dynamické vyšetření páteře I. .......................................................................................58 

2.1.2.8  Vyšetření dechového stereotypu I. .................................................................................59 

2.1.2.9  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy I. ...............................................................59 

2.1.2.10  Vyšetření posturální stabilizace dle Koláře I. ...............................................................59 

2.1.2.11  Antropometrická vyšetření I. .......................................................................................60 

2.1.2.12  Goniometrie I. - metoda SFTR (ve °) ...........................................................................60 

2.1.2.13  Vyšetření svalové síly I. ..............................................................................................61 

2.1.2.14  Výstup  ze vstupního vyšetření I. .................................................................................62 

2.1.3  Krátkodobý fyzioterapeutický plán ..................................................................................62 

2.1.3.1  Cíle terapie: ..................................................................................................................63 

2.1.3.2  Metodiky ......................................................................................................................64 

2.1.4  Vlastní postup terapie (celkem 3 týdny) ...........................................................................64 

2.1.5  Výstupní vyšetření I. ........................................................................................................69 

2.1.6  Dlouhodobý  fyzioterapeutický  plán ................................................................................75 

2.1.7  Zhodnocení terapie ..........................................................................................................76 

2.2  Kazuistika II .......................................................................................................................77 

2.2.1  Základní údaje o pacientovi .............................................................................................77 



7 
 

2.2.2  Kineziologické vyšetření..................................................................................................77 

2.2.2.1  Anamnéza II. ................................................................................................................77 

2.2.2.2  Statická aspekce II. (celkové zhodnocení postavy pacienta) ...........................................79 

2.2.2.3  Vyšetření chůze II. ........................................................................................................83 

2.2.2.4  Palpační vyšetření II. .....................................................................................................83 

2.2.2.5  Hodnocení aktivity onemocnění - BASDAI II.  na počátku terapie ................................84 

2.2.2.6  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy II. .......................................................................85 

2.2.2.7  Dynamické vyšetření páteře II. ......................................................................................85 

2.2.2.8  Vyšetření dechového stereotypu II.................................................................................86 

2.2.2.9  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy II. ..............................................................86 

2.2.2.10  Vyšetření posturální stabilizace dle Koláře II. ..............................................................87 

2.2.2.11  Antropometrická vyšetření II. ......................................................................................87 

2.2.2.13  Vyšetření svalové síly II. .............................................................................................89 

2.2.2.14  Výstup  ze vstupního vyšetření II.................................................................................89 

2.2.3  Krátkodobý fyzioterapeutický plán ..................................................................................90 

2.2.3.1  Cíle terapie: ..................................................................................................................90 

2.2.3.2  Metodiky ......................................................................................................................91 

2.2.4  Vlastní postup terapie (celkem 4 týdny) ...........................................................................91 

2.2.5  Výstupní vyšetření II. ......................................................................................................95 

2.2.5.1  Výstup ze závěrečného vyšetření ...................................................................................99 

2.2.6  Dlouhodobý  fyzioterapeutický  plán ..............................................................................100 

2.2.7  Zhodnocení terapie ........................................................................................................101 

3  Diskuse........................................................................................................................................102 

Závěr ..............................................................................................................................................106 

Anotace ..........................................................................................................................................108 

Literatura a prameny ......................................................................................................................109 

Seznam zkratek ...............................................................................................................................112 

Seznam grafů ..................................................................................................................................114 

Seznam tabulek ..............................................................................................................................115 

Seznam obrázků ..............................................................................................................................116 

Seznam příloh .................................................................................................................................117 

Přílohy ............................................................................................................................................118 

 

  



8 
 

Úvod 

 

     Bechtěrevova choroba nebo také ankylozující spondylitida (dále AS) je revmatické 

zánětlivé onemocnění.  Má chronický a systémový charakter, projevuje se typicky kloubními  

i mimokloubními manifestacemi a je hlavním zástupcem séronegativních spondylartritid. 

Séronegativita znamená, že nelze prokázat v séru revmatoidní faktory a autoprotilátky 

běžnými detekčními testy. Je zde však silná asociace s Human Leukocyte Antigens  B 27 

(dále jen HLA - B 27), jehož prevalence se různí na základě místního výskytu. Časté je zde 

rodinné nakupení (Pudlač, 2007; Pavelka, Rovenský, 2003). 

     Typické pro AS je začátek ve věku pod 40 let. Prvními symptomy se zákeřným nástupem 

bolestí jsou low back pain a bolesti hýždí, které přetrvávají déle než 3 měsíce, budí pacienta 

ze spaní a jsou doprovázeny ranní ztuhlostí, typicky se lepší po rozcvičení. Často se objevuje 

únavová zánětlivá bolest zad, imituje fibromyalgie a jiné potíže, a to může vést k opoždění při 

diagnostice. Identifikace zánětlivé bolesti zad by měla být klíčovým faktorem v určení časné 

diagnózy. Nedostatečně kontrolovaný zánět vede k trvalé tuhosti a progresivní ztrátě 

pohyblivosti páteře. Projevuje se postižením axiálního skeletu jako je sakroiliitida  

a spondylitida, ale také costovertebrálních kloubů páteře. Sekundární přeměna zánětlivé tkáně 

předních a bočních okrajů obratlových těl postupně vyvolává osifikaci periferní části 

vazivového prstence meziobratlové ploténky a okolních vazů. Téměř v polovině případů jsou 

zasaženy ramenní a kyčelní klouby, ve 20 % jiné klouby končetin. Někdy bývají postiženy  

i periferní klouby. Onemocnění se vyjadřuje bohatou muskuloskeletární symptomatologií. 

Časté jsou entezitidy a entezopatie, především v úponu Achillovy šlachy. (Pudlač, 2007; 

Pavelka, Rovenský, 2003; Keat, Inman, 2009).  

     Mezi extraspinálními orgánovými projevy dominuje iritida  neboli uveitida, vyskytuje se  

u 25 - 40% pacientů s AS, je častější u mužů, je unilaterální, obvykle sama ustupuje. Vyšší 

riziko vzniku sehrává pozitivita HLA - B 27. (Forejtová, 2011; Pavelka, Rovenský, 2003). 

     Z historického bádání se ukázalo, že první zmínky dochovaných posouzení vhodných 

vzorků byly již ve starém Egyptě. AS doprovází člověka tisíce let a pravděpodobně má stejně 

dlouhou historii jako lidstvo samotné. Například u Nefermantese, Ramsese II., kteří žili 2800 

př. n. l. se podle dochovalých vzorků předpokládala AS.  První zmínky a popisy revmatických 

chorob můžeme najít u Hippokrata, nálezy jsou však prokázány i u pračlověka a obyvatel 

Velkomoravské říše v  8. a 9. století. Ale prvním opravdu dokumentovaným případem byla 

v roce 1691 kostra, na které os ilium, sacrum a posledních 15 obratlů tvořilo jednu souvislou 

kost. Dále v druhé polovině 19. století popisovali vědci ankylotizaci páteře. Až na konci 19. 
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století práce Strümpella, Marieho a Bechtěreva více ohraničily toto onemocnění.  Dnešní 

název ankylozující spondylitida - spondylitis ankylopoetica pochází z díla Bechtěreva z roku 

1893. Dle uvedených autorů také nazývána Strümpellova - Marieho - Bechtěrevova choroba. 

Objev rentgenové lampy Roentgenem v roce 1896 byl mezníkem pro diagnostiku a hodnocení 

změn u AS. Novější poznatky pomohou odhalit genetické pozadí tohoto onemocnění, 

především vztah antigenu HLA-B27 a AS, je možné prozkoumat kosterní pozůstatky a určit 

typ HLA (Pavelka, Rovenský, 2003; Mainda, 2005). 

      

V teoretické části práce je cílem uvést: 

 ucelené informace o Bechtěrevově nemoci, její epidemiologii, etiologii, incidenci  

a patogenezi  

 klasifikaci podle klinického obrazu, vývoje onemocnění  

 klinické příznaky charakteristického nálezu a s extraspinálním postižením 

 diagnostiku, především klasifikační kritéria, hodnotící škály pro posouzení stadia aktivity, 

funkčního indexu, laboratorní a zobrazovací metodiky, diferenciální diagnostika 

 terapii AS, která zahrnuje pohybovou léčbu, farmakoterapii, chirurgickou léčbu,  

uvedení možných komplikací 

 obecný postup fyzioterapeutických metod v různých stadiích choroby, zahrnující 

pohybovou léčbu - individuální, skupinovou a doporučené cviky pro domácí cvičení, dále 

možnosti fyzikální terapie a důležitost ergoterapie, přehled lázeňské léčby, významu Klubu 

bechtěreviků.  

 

V praktické části je cílem uvést: 

 přehledný postup fyzioterapie u konkrétních pacientů s Bechtěrevovou chorobou v různém 

stadiu po podrobném kineziologickém vyšetření 

 ověření platných metodik individuální terapie aplikovaných pro jednotlivá stadia, jejich 

realizace v krátkodobém a dlouhodobém terapeutickém plánu  

 zadání stejných cviků pacientům pro domácí cvičení dle zahraniční literatury  

 ověření jejich pravidelnosti a úspěšnosti v různých stadiích nemoci 

 kontrola dodržování domácího cvičení.                                                                                                                                                  
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1  Teoretická část 

 

1.1  Epidemiologie, etiologie, patogeneze a patologická anatomie 

 

     Epidemiologické studie z posledních let dokazují, že onemocnění je mnohem častější, než 

se dříve předpokládalo. Novější studie udávají výskyt 0,5% u mužů a 0,05% u žen, některé 

dokonce až 1% postižených. Muži jsou postiženi 5-10krát častěji než ženy. U žen však 

onemocnění často probíhá tak, že není diagnostikováno a to pro mírnější axiální průběh  

a menší extraartikulární manifestace (Pavelka et al., 2010).  

     Choroba začíná koncem druhého a ve třetím deceniu, začátek po 35. roce života je vzácný 

a po 40. roce života choroba zpravidla nezačíná. Přesná příčina vzniku onemocnění není 

známa. Významnou úlohu zde má genetická predispozice, ze všech revmatických nemocí 

nejvíce (Alušík, 2002; Pavelka, Rovenský, 2003).  

     V patogenezi AS pravděpodobně hraje úlohu geneticky determinovaná odpověď 

vnímavého jedince na vnější faktory (infekce a zevní prostředí). Pro spoluúčast infekce  

na chorobném procesu svědčí jednak klinické a humorální projevy a jednak příznaky 

celkového zánětlivého onemocnění. AS někdy může navazovat na infekční chorobu, nebyly 

však zjištěny patogenní mikroorganismy v tkáních, ani v tekutinách. V etiologii se traduje 

Romanusova teorie infekcí urogenitálního traktu - nespecifické uretritidy, prostatitidy. Dále  

to mohou být střevní choroby, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, které mohou při svém 

chronickém průběhu postihnout i axiální skelet a vyvolat podobné projevy jako u AS 

(Pavelka, Rovenský, 2003).      

     U onemocnění je vysoký stupeň asociace s genem kódující antigen HLA-B27, který se 

nachází u více než 90% nemocných, přičemž v naší populaci je výskyt antigenu HLA-B27 

v průměru 6-8% (Alušík, 2002).  

     Síla asociace HLA-B27 s výskytem AS kolísá mezi jednotlivými rasami a etnickými 

skupinami.  Etnické rozdíly ve výskytu jsou v Japonsku a u Afričanů, kde je nižší v důsledku 

nižšího výskytu HLA-B27. U některých indiánských kmenů je výskyt vyšší. U HLA-B 27 

negativních pacientů se AS vyskytuje později, zhruba o 10 let (Pavelka et al., 2010; Pavelka, 

Rovenský, 2003; Forejtová, 2011).  

     Existuje několik hypotéz, podle nichž by antigen HLA - B27 mohl být molekulou 

prezentující příslušný antigen nebo být zdrojem peptidů, které se stávají cílenými antigeny 

autoimunitní reakce. Podle jiné rozvahy HLA-B27 inhibuje antibakteriální imunitu a může tak 
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umožňovat perzistenci bakteriálních agens. Role infekce jako spouštěcího faktoru 

onemocnění je pravděpodobná, ale s konkrétním infekčním agens nebyla prokázána 

(Olejárová, 2008). 

     Základním znakem onemocnění je oboustranná, symetrická sakroiliitida (viz obrázek číslo 

1 - dále jen obr.č. 1). Druhou predilekční oblastí postižení je páteř. Jde o postižení kloubů 

axiálního skeletu, zejména apofyzeálních, costovertebrálních a sakroiliakálních (dále jen S-I). 

Dochází k zánětlivé reakci kloubního pouzdra, která postupně vyvolá novotvorbu kosti. V 

kloubu s osifikovaným pouzdrem proliferuje chrupavka a enchondrální osifikací se mění 

v trabekulární kost. Objevují se zde depozita fibrinu, proto se předpokládá účast zánětlivé 

složky. V oblasti S-I kloubů dochází k osifikaci kloubního pouzdra, která se postupně rozvíjí 

v podobě několika silných pruhů překlenující kloubní štěrbinu, což vyvolá částečnou 

ankylózu až synostózu kloubu. (Pavelka, Rovenský, 2003; Pudlač, 2007).     

   

Obr. č. 1  Rentgenový obraz sakroiliitidy - eroze, sklerotizace,  

nerovnoměrná šířka štěrbin (Pavelka, Rovenský, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Také v místech vazivového prstence meziobratlové ploténky vznikají charakteristická 

syndesmotická přemostění dvou sousedních obratlů (viz obr.č.2). Zpočátku se jedná o 

erozivní destruktivní entezitidu předních a bočních okrajů sousedních obratlů, která se 

označuje jako spondylitis anterior.  Poté přejde do povrchových vláken anulus fibrosus 

meziobratlové ploténky a osifikačním procesem vznikají syndesmotická přemostění. Zároveň 

na povrchu obratlových těl probíhá periostitida, a tím vzniká kvadratizace obratlových těl. 

Kromě kloubů axiálního skeletu se morfologické změny objevují na úponech šlach a vazů. 

Zánětlivá reakce narušuje úponové struktury a vyvolá novotvorbu kosti, vznikají osifikující 

entezitidy v oblasti patních kostí, pánve. Na manubriu sterna a na symfýze se také objevuje 
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ostitida s tvorbou granulační tkáně a v konečné fázi vzniká i zde ankylóza. (Pavelka, 

Rovenský, 2003).  

      

Obr. č. 2  Porovnání nálezu u osteoartrózy páteře,  

vyznačeno č.1, syndesmofyty u AS č.2. (Trnavský 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Klasifikace a klinický obraz  

 

1.2.1  Klasifikace podle klinického obrazu a vývoje onemocnění 

 

      U AS lze rozeznat formu čistě axiální, postihující pouze páteřní struktury, dále 

rizomelickou s postižením kořenových kloubů, periferní (skandinávskou) s artritidou 

periferních kloubů a entezitickou . Onemocnění ve většině případů postihuje axiální skelet 

v tomto pořadí - nejprve postihuje S-I skloubení, následuje oblast přechodu hrudní (dále jen 

Th), bederní páteře (dále jen L) a lumbosakrální přechod (dále jen LS), s postupem 

onemocnění do chronicity je pak postižena střední bederní část páteře, horní část hrudní 

páteře a krční páteř. Toto je nejčastější vývoj onemocnění, vzácně pak můžeme najít změny 

pouze na S-I skloubení a krční páteři (dále jen C páteři) bez postižení ostatních etáží (Pudlač, 

2007; Olejárová, 2008; Pavelka a kol., 2005).   

     Podle vývoje onemocnění lze AS rozdělit na ascendentní formu - jako první se projevuje 

ztuhlost beder, dále postižení Th páteře, nakonec C páteře, která tvoří většinu případů. Dále 

méně častou descendentní formu, která začíná v oblasti C páteře a postupuje distálně 

(Olejárová, 2008).  
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1.2.2  Klinický obraz   

  

     Onemocnění začíná obvykle pozvolna, bez celkových příznaků, a to nevýraznou bolestí 

v oblasti S-I skloubeních (Pavelka et al., 2010).  

Charakter bolesti (Pavelka, Rovenský, 2003): 

  bolest je zpočátku intermitentní, později se stává trvalou, postupně nabývá zánětlivého 

charakteru 

  objevuje se zpravidla v klidu, v noci a před probuzením, budí nemocného ze spánku 

  je spojena s pocitem ranní ztuhlosti, která trvá déle než půl hodiny 

  úlevu přináší rozcvičení nebo aplikace tepla na ztuhlý úsek 

  bolest může vyzařovat do gluteální a stehenní krajiny, případně slabiny 

  nejsou kořenové příznaky, parestezie 

  někdy se bolest objevuje v oblasti hrudní kosti, dolních žeber, tzv. interkostální neuralgie           

(Trnavský a kol., 1997) 

     Poměrně častým úvodním příznakem AS je artritida periferních kloubů s častostí         

10-15%. Tato epizodická artritida periferních kloubů - mono-, oligo-, polyartritida je obvykle 

asymetrická a častěji na dolních končetinách (dále jen DKK), může odeznít i bez následků. 

V průběhu onemocnění se může rozvinout chronická artritida kořenových kloubů - kyčlí  

a ramen. Nejčastěji se objevuje postižení kyčlí - coxitida. Má velký význam pro prognózu 

onemocnění, může způsobit předčasnou invaliditu. Vzniká ankylóza s flekčním a addukčním 

držením. Benignější je postižení ramenních kloubů, jen vyjímečně dochází ke znehybnění  

ve vnitřní rotaci a addukci. V průběhu AS není výjimkou bolest a otok sternoclavikulárních, 

sternocostálních, občas acromioclavikulárních a mandibulárních kloubů, manubrium sterni, 

chrupavek žeber a symfýzy. Bolest se může objevit v časných stadiích choroby (Pavelka, 

Rovenský, 2003; Olejárová, 2008). 

     Také bolestivé záněty v oblasti úponů šlach, nejčastěji dolních končetin, tzv entezitidy, 

jsou typickým projevem AS. Predilekčně  jsou lokalizovány na pánevních kostech  

a kostech DKK - crista iliaca, tuber ossis ischii, trochanter major et minor.  Dále např. 

v oblasti úponu Achillovy šlachy, plantární fascie.  Jejich výskyt vstoupá s trváním choroby, 

vliv na jejich vznik má konstituce, pohlaví a věk. Projevují se citlivostí na tlak, prudkou 

bolestí při určitých pohybech, ale mohou se objevovat i bolesti klidové. Činí pacientovi potíže 

při chůzi (Pavelka, Rovenský, 2003; Olejárová, 2008). 

     Ojediněle mohou počáteční příznaky u některých pacientů chybět a choroba se 

diagnostikuje až v rozvinutém stádiu. Závažným klinickým příznakem AS je omezení 
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pohyblivosti. Existují tři základní příčiny omezení hybnosti páteře, a to reflexní kontraktury 

paravertebrálního svalstva, bolesti a anatomické změny tj. kalcifikace vazů, ankylózy 

intervertebrálních kloubů (Rejholec, Šusta, 1985; Pavelka, Rovenský, 2003).  

     Bolest a omezení pohyblivosti téměř pravidelně začíná v S-I úseku páteře, L úsek páteře se 

dostatečně nerozvíjí, neprominují spinální výběžky, vzniká sulcus dorsalis persistens. 

Omezení pohyblivosti ve všech třech rovinách je charakteristické pro AS. Jako první je to 

omezení záklonu, poté rotace a úklony především bederní a hrudní páteře. V sagitální rovině 

dochází k omezení pohyblivosti páteře, které popisují dynamické testy jako Schober, Stibor, 

Otta, Thomayer (viz obr. č. 3a, 3b). V důsledku špatného postavení S-I kloubů může docházet 

k deformujícím postavením nohy a celé plosky. Často dochází k zánětlivým projevům na 

drobných kůstkách nohy, vybočení palce, deformitám jednotlivých prstů jako jsou 

kladívkovité prsty (Vaculová, 2010; Pavelka, Rovenský, 2003).  

     Pro AS je typické postižení costovertebrálních kloubů, které zmenšuje dýchací pohyby 

hrudníku. Patologický rozdíl nádechu a výdechu činí 2,5cm a nižší. Dochází k omezení 

dýchacích pohybů hrudního koše, ale pohyblivost bránice naproti tomu zůstává neporušena, 

takže její zesílené pohyby mohou vyrovnat omezené dýchání hrudníku. Hrudník je obvykle 

fixován v nádechové pozici. Tyto změny jsou o to větší, čím více je ztuhlá páteř (Levitová, 

Daďová, 2008; Pavelka, Rovenský, 2003).  

 

Obr. č. 3a  Thorakolumbální flexe Obr. č. 3b  Předklon trupu ve stoje  

 (Doherty, 2000). u pacienta s AS (Šulcová, 1999). 
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     Při rozšíření spondylitického procesu na C páteř dochází k omezení pohyblivosti hlavy. 

Jako první jsou omezeny rotace, úklony a déle zůstává zachován pohyb do flexe a extenze, 

který se děje v atlantookcipitálním kloubu. S omezením pohyblivosti souvisí deformace 

páteře, v hrudním úseku má tvar hyperkyfózy, v krčním úseku předsun hlavy, u některých 

fixace v úklonu. Následkem je funkční omezení pacienta a redukce zorného pole. Rozsah 

hyperkyfózy se měří vzdáleností zadní části hlavy od podložky tzv. fleche podle Forrestiera. 

Postoj pacienta s AS je typický - vysunutí hlavy, zvětšená hrudní kyfóza, ohnutá ramena, 

vyhlazená bederní lodóza, atrofie gluteálního svalstva, oploštění hrudníku a vyklenutí břišních 

kontur. V konečné fázi dochází k úplné kostěné ankylóze. Průměrná doba vzniku ankylózy je 

přibližně čtrnáct let (Kopsa, 1998; Pavelka, Rovenský, 2003). 

     V klinickém obraze AS se mimo charakteristického nálezu na pohybovém ústrojí může 

objevit postižení dalších orgánů - vyjádření jejich častosti (viz tabulka č. 1). Mimokloubní 

postižení se může vyskytovat jako postižení jednotlivých orgánů (oční, gastrointestinálního 

traktu - dále GIT, kožní), případně jako systémové extraartikulární manifestace 

(ateroskleróza, amyloidóza, vaskulitida) (Forejtová, 2011; Pavelka, Rovenský, 2003). 

     Vyjádření častosti extraspinálních projevů (Pavelka a Rovenský, 2003): 

                                                           

Tabulka č.1  Extraspinální projevy (Pavelka a Rovenský, 2003). 

Iridocyklitida 15-30% , podle Forejtové (2011) až 40% 

Aortální insuficience 1-5% 

Převodní poruchy srdce 7-14% 

Spondylitická plicní fibróza 4-7% 

Amyloidóza 4-6% 

Neurologické útlakové syndromy 2-8% 

 

     Iritida nebo iridocyklitida se vyskytuje u 15-30% nemocných. Objeví se měsíce i roky před 

projevy na kloubech nebo páteři, je jednostranná a má tendenci k recidivám. Po opakovaných 

atakách iritidy se může objevit depigmentace, nepravidelný tvar pupily, jizvy, glaukom. 

Izolovaná uveitida  s antigenem HLA-B27 se pokládá za jednu z nozologických jednotek 

zařazovaných do skupiny séronegativních spondylartritid. Je častější u periferní formy a může 

být úvodním projevem choroby.  Dle Forejtové (2011) se uveitida vyskytuje až u 25-40% 

pacientů, výskyt je 1,5-2,5krát častější u mužů, vyšší riziko vzniku mají HLA-B27 pozitivní 
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pacienti a výskyt se zvyšuje s délkou trvání choroby. Projevuje se poruchami vizu, 

začervenáním oka, slzením (Trnavský a kol., 1997; Pavelka, Rovenský, 2003).  

 

 

1.2.3  Komplikace 

 

     Závažnou komplikací AS je amyloidóza, která patří mezi častější příčiny úmrtí, dokonce 

ve 4-6%, pacienti jsou ohroženi rozvojem nefrotického syndromu. Často se manifestuje u 

dlouhodobě probíhajícího onemocnění s vysokou aktivitou zánětlivého procesu a tendencí ke 

kachektizaci. Rovněž výskyt fibrózy je možný, ale vzácný (Pavelka, Rovenský, 2003; Kopsa, 

1998; Olejárová, 2008). 

     Pacienti s AS trpí častěji osteoporózou, a to především v oblasti krčku stehenní kosti, je 

zde vyšší riziko fraktury této oblasti. Ankylóza obratlových těl je také predispozicí k tomu, 

aby po minimálním traumatu došlo ke vzniku fraktury v oblasti páteře s možným poškozením 

míchy (Pavelka, 2010). 

     V oblasti míchy a nervových kořenů může spondylodiscitida s destruktivními změnami 

meziobratlových plotének nebo fraktura osteoporotického obratle vyvolat útlakové syndromy.  

Z neurologických komplikací je popisován příznak cauda equina, podklad těchto poruch je 

pravděpodobně arachnoiditida (Kopsa, 1998; Pavelka, Rovenský, 2003).   

     Dalším projevem může být kardiální nález jako je aortitida, aortální insuficience 

s poruchami vedení s častostí 1-5%, perikarditida a myokarditida jsou vzácné. Pacienti s AS 

mají zkrácenou délku života, a to především díky zvýšení kardiovaskulární (dále jen K-V) 

mortality. Podle výsledků studií se riziko úmrtí na srdeční příhodu u pacientů s AS zvyšuje 

1,5-1,93 krát (Forejtová, 2011; Pavelka, Rovenský, 2003).  

 

 

1.3  Diagnostika, klasifikační kritéria a hodnotící škály, laboratorní a 

rentgenové nálezy AS      

 

1.3.1  Diagnostika 

 

     Diagnostika AS je založena především na přítomnosti charakteristických klinických 

příznaků (bolest zad zánětlivého typu, omezení hybnosti páteře, omezení dechových exkurzí) 

a rentgenovém (dále RTG) průkazu sakroiliitidy.  Diagnóza u plně vyvinuté AS je celkem 
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snadná. Obtížnější však bývá stanovení diagnózy v počátečních stadiích, kdy chybí více 

příznaků. Jelikož většina revmatických onemocnění postrádá diagnostický test, který by 

jednoznačně určitou klinickou jednotku charakterizoval, proto jsou vytvářena klasifikační 

kritéria. Obsahují jednotlivé klinické, laboratorní, a rentgenové symptomy, které jsou pro 

danou chorobu typické a jsou kombinovány tak, aby od sebe jednotlivá onemocnění 

odlišovaly. Vychází z anamnézy a fyzikálního vyšetření, při němž pátráme po známkách 

poruchy hybnosti především páteře a ostatních klinických projevech (Alušík, 2002; Kopsa, 

1998; Olejárová, 2008).  

     Byly navrženy nové diagnostické algoritmy. Mezi diagnostické pilíře jsou zahrnovány: 

definovaný zánětlivý low back pain, antigen HLA-B27 a magnetická rezonance (dále jen MR) 

S-I kloubů. Přítomnost zánětlivého low back pain plus 2-3 příznaky (klinické, laboratorní, 

zobrazovací), zvyšuje pravděpodobnost AS na 90% (Pavelka, 2007).           

     Hlavními příčinami včasného nerozpoznání choroby bývají neúplné anamnézy, 

nezachytí se skutečný začátek onemocnění okolo 20 let a chybí údaj o typických nočních 

bolestech. Zejména revmatologové nebývají dostatečně informováni s palpační diagnostikou 

blokád S-I skloubení, kdy jejich oboustranný výskyt a opakované recidivy u mladých 

pacientů či obtížná mobilizovatelnost by měly být důvodem pro kompletní vyšetření a 

sledování. Typické zkoušky, při nichž sledujeme vzájemný pohyb dvou struktur v oblasti 

pánve, jsou ve stoji fenomén předbíhání a tzv.spine sign (viz obr. č. 4). Obtíže jsou 

zaznamenávány při rentgenovém hodnocení sakroiliitidy, která je v počátečních stadiích 

němá, její detekce  rentgenology - především určování stadia sakroiliitidy (Lewit, 2000; 

Lewit, 1995; Pavelka, 2007). 

 

Obr. č. 4  Spine sign - palpace změny vzdálenosti zadní  

spiny od trnu L5 při vzpřímené či pokrčené DK (Lewit, 2000). 
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Funkční diagnostiku uvádí Kolář (2009) a tvoří jí : 

 vyšetření postury ve stoji - znatelné změny v semiflekčním držení v kyčelních a kolenních 

kloubech, vyrovnaná bederní lordóza, výrazná hrudní hyperkyfóza s hyperlordózou 

(předsunutým držením hlavy), vyklenutím břišní stěny 

 dynamické vyšetření páteře - omezení vyjádřené ve třech rovinách 

 vyšetření hrudníku - omezení exkurzibility, snížena vitální kapacita plic, palpační tuhost 

hrudníku 

 rezistence při pružení S-I skloubení (viz obr. č. 5a, 5b) 

 hodnocení funkční zdatnosti - zvládání běžných úkonů a životních situací (bath ankylosing 

spondylitis functional index, dále BASFI - zmíněno v tabulce č. 5, str.20). 

 

Obr. č. 5a Pružení S-I kloubu pomocí addukovaného  Obr. č. 5b  Vyšetření pohyblivosti S-I kloubu 

stehna ve směru stehenní kosti (Lewit, 2000).  pomocí pružení křížové kosti proti iliu  

                                                                          (Lewit, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2  Klasifikační kritéria a hodnotící škály 

 

1.3.2.1  Klasifikační kritéria     

 

     Ankylozující spodylitida se diagnostikuje na základě modifikovaných newyorských kritérií 

a to z roku1984, kdy musí být splněno aspoň jedno z následujících klinických kritérií a 

kritérium radiologické (viz tabulka č. 2): 
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Tabulka č.2  Modifikovaná newyorská diagnostická kritéria ankylozující  

spondylitidy z roku 1984 (Pavelka a kol., 2005). 

Klinická kritéria 

Bolest dolní části zad spojená se ztuhlostí trvající déle než 3 měsíce, která se zlepšuje cvičením a klid nevede 

k úlevě 

Omezení hybnosti bederní páteře ve frontální a sagitální rovině 

Omezení expanzí hrudníku vzhledem k normálním hodnotám korigovaným pro pohlaví a věk 

Radiologické kritérium 

Sakroiliitida stadia větší nebo rovno 2 oboustranně nebo sakroiliitida stadia 3-4 jednostranně 

 

New Yorská kritéria pro sakroiliitidu - modifikováno dle Wanderse a kol. (Pudlač, 

2007):                                                                                              

Stadium 0 - normální nález 

Stadium 1 - suspektní změny 

Stadium 2 - ztráta ostrosti okrajů kloubních štěrbin, fokální sklerotizace, minimální eroze, 

možné zúžení kloubních štěrbin 

Stadium 3 - oboustranná sklerotizace, setřelé okraje kloubních štěrbin, erozivní změny, 

zaniklá štěrbina 

Stadium 4 - kompletní ankylóza 

 

ASsesment in AS (dále jen ASAS) klasifikační kritéria pro axiální AS z roku 2009 

(Pavelka et al., 2010) (viz tabulka č. 3): 

 

Tabulka č.3  ASAS klasifikační kritéria pro axiální AS (Pavelka et al., 2010). 

Sakroiliitida + alespoň 1 projev AS       nebo         HLA - B27   +  alespoň 2 projevy AS 

Sakroiliitida musí být prokázána                             nebo            jasná RTG sakroiliitida odpovídající            

aktivním  zánětem na MR                                                           modifikovaným kritériím z roku 1984                           

Projevy AS: 

- zánětlivá bolest zad - dobrá odpověď na nesteroidní antirevmatika 

- artritida - rodinná anamnéza AS 

- entezitida - HLA-B 27 

- uveitida - vyšší C- reaktivní protein (CRP) 

- daktylitida, psoriáza - zánětlivé střevní onemocnění 
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1.3.2.2  Hodnotící škály 

     Aktivita onemocnění se určuje podle indexu Bath ankylosig spondylitis disease aktivity 

index (dále jen BASDAI) (viz tabulka č. 4, příloha č.2 - str.125). 

Tabulka č.4  BASDAI (Pavelka a kol., 2005). 

Hodnotí se na vizuální analogové škále 100mm (od 0 mm - žádná do 100mm velmi 

těžká kvantita uvedeného stesku). 

1. Jak by jste popsal/a celkovou slabost, únavu, kterou jste měla v uplynulém týdnu? 

2. Jak by jste popsal/a celkovou bolest způsobenou Bechtěrevovou nemocí na krku, v zádech či v kyčlích, 

kterou jste měla v uplynulém týdnu? 

3. Jak by jste popsal/a celkovou bolest/otoky kloubů( jiných než na krku, v zádech či v kyčlích), které jste 

měl v uplynulém týdnu? 

4. Jak by jste popsal/a celkové obtíže/bolest, které byly vyvolány dotykem nebo tlakem na kteroukoliv 

oblast těla během uplynulého týdne? 

5. Jak by jste popsal/a velikost (intenzitu) ranní ztuhlosti od doby, kdy ráno vstanete?  

6. Jak dlouho  trvá ranní ztuhlost od doby, kdy ráno vstanete? 

Výpočet indexu: Součet hodnot v milimetrech dělený 6, maximální možná hodnota indexu je 100mm. 

Definice aktivity onemocnění: 

 index aktivity onemocnění BASDAI na 100 mm vizuální analogové škále větší či roven 40 

mm při dvou vizitách v odstupu minimálně 4 týdnů 

 hodnota CRP větší či rovna 10mg/l při dvou vizitách v odstupu minimálně 4 týdnů 

Funkční postižení se hodnotí podle funkčního indexu Bath ankylosing spondylitis 

functional index (dále jen BASFI) (viz tabulka č. 5). 

Tabulka č.5  BASFI (Pavelka a kol., 2005). 

Hodnotí se na vizuální analogové škále 100mm, od 0mm (činnost se provádí 

snadno) do 100mm (činnost není možno provést). 

1. Navléknout si ponožky nebo punčochy bez pomoci druhé osoby nebo použití pomůcky. 

2. Ohnout se v pase a sebrat tužku ze země bez použití pomůcky. 

3. Dosáhnout na vysokou poličku bez pomoci druhé osoby. 

4. Zvednout se z normální kuchyňské židle bez opěradel bez použití rukou nebo jiné pomoci. 

5. Zvednout se ze země z polohy vleže na zádech bez pomoci druhé osoby. 

6. Stát bez opory po dobu 10 minut bez potíží. 

7. Vyjít 12-15 schodů bez použití zábradlí nebo hůlky (střídáním nohou). 

8. Podívat se přes rameno bez otáčení těla. 

9. Provádět fyzicky namáhavé činnosti (práce na zahradě, sport). 

10. Vykonávat celodenní činnost, v zaměstnání, doma. 
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Možnosti testování složek kvality života Health Assesment Questionnaire (dále jen 

HAQ) a celkové kvality života u pacientů s AS 

     Celková kvalita života vychází z kvality života v řadě oblastí běžného života (oblékání  

a péče o sebe, vstávání, jídlo, chůze, hygiena, dosáhnout na něco, stisk, činnosti). 

V hodnocení Projetku Béďa I byla nejhůře hodnocená kvalita života spojená se vstáváním a 

s nutností dosáhnout na předměty. Naopak nejméně je ovlivněno jídlo a síla stisku. 

V celkovém souhrnu respondentů byla kvalita života hodnocena vysoko, s dobrou kvalitou 

života 35% respondentů, průměrnou kvalitou života 46% respondentů (Vedral a kol., 2005). 

 

 

1.3.3  Laboratorní vyšetření 

               

     AS nemá žádný specifický laboratorní ukazatel, který by podporoval její diagnózu. 

Vyšetřují se reaktanty akutní fáze, jako je sedimentace erytrocytů (dále jen SE), C - reaktivní 

protein (dále jen CRP), gama globuliny v elektroforéze, které jsou obvykle zvýšené  

při aktivně probíhající nemoci, ale korelace jejich zvýšení k aktivitě choroby není tak výrazná 

jako u jiných revmatických onemocněních. Zvýšené hodnoty se vyskytují častěji  

u periferních forem AS. U některých stabilizovaných nemocných s AS mohou celoživotně 

přetrvávat zvýšené hodnoty sedimentace a CRP, které nutně nemusí odrážet aktivitu 

onemocnění a představovat např. kontraindikaci lázeňské léčby nebo chirurgického výkonu 

(Olejárová, 2008; Pavelka et al., 2010). 

      Zřídka se vyšetřují zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy a kreatinkinázy. AS se pokládala 

za imunologicky tichou chorobu. Nověji zjištěné zvýšené koncentrace mediátorů inaktivující 

komplement, antiglobulinů třídy IgA, IgG a cirkulujících imunokomplexů a navíc asociace  

s antigenem HLA - B27 (86-90%) dokazuje určitou imunitní aktivitu AS. Revmatoidní 

faktory a antinukleární protilátky v séru jsou negativní. Antistreptolysinový test (ASLO) 

v mírně zvýšených titrech se nachází u 15-20% případů. U pacientů také vždy vyšetřujeme 

moč chemicky, neboť proteinurie signalizuje zvýšené riziko amyloidózy. Antigen HLA-B27 

není vhodné používat jako rutinní diagnostický test, protože v některých případech se může 

AS objevovat i u jedinců s negativním HLA-B27. Existuje zde vazba (u séronegativních 

spondylartritid - patří  sem dále onemocnění kloubů a páteře u lupénky, některých střevních 

onemocnění a infekcí močových cest) na antigen   HLA-B 27. (Trnavský, 1994; Pavelka et 

al., 2010; Pavelka, Rovenský 2003). 
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1.3.4  Zobrazovací metody 

 

1.3.4.1  Rentgenové nálezy 

 

     Rentgenový nález je pro diagnostiku AS zásadní. V časných fázích onemocnění však může 

být RTG nález němý nebo nespecifický, později se však vyvíjí charakteristické změny na 

axiálním skeletu, zejména na S-I kloubech. Sakroiliitida je diagnosticky rozhodujícím 

projevem AS. Bez přesvědčivého RTG nálezu můžeme pouze vyslovit podezření na chorobu. 

Anamnestické údaje a fyzikální nález vždy musíme doplnit RTG všetřením S-I úseku páteře. 

Stačí  zadopřední  projekce nebo předozadní s kolmým paprskem, pro upřesnění diagnózy se 

může použít projekce se sklonem lampy 20-30°, při které se S-I klouby rozprojikují (Pavelka, 

Rovenský, 2003; Olejárová, 2008).  

     AS je možné definovat jako sklerózu, erozi a anyklózu. Vyskytují se současně či 

v krátkém časovém odstupu. V počátečním stadiu není vždy možné odlišit sklerotické a 

erozivní fenomény, zjišťují se pouze neostře a nejasně ohraničené kontury kloubu, což může 

být vyvoláno demineralizací subchondrální kosti, přičemž kloubní štěrbina může být zdánlivě 

rozšířená.  

     Progrese RTG nálezu se označuje 4 stupni. Nález se kvalifikuje jako podezřelý                

- 1. stupeň, předpoklad pro jistou diagnózu je široká, převážně souvislá kondenzace 

subchondrální kosti - 2. stupeň, přestavba kostní struktury s rozsáhlejšími erozivními 

změnami, jasnou sklerotizací okolí a osifikujícími přemostěními charakterizuje 3. stupeň 

sakroiliitidy. V pokročilých fázích choroby erozivní a sklerotické změny již neuvidíme, 

kloubní štěrbina se postupně následkem kostní přestavby ztrácí, vzniká fúze - synostóza tzv. 

stín kloubu (4.stupeň) (Pavelka, Rovenský, 2003).  

 

Olejárová (2008), popisuje 5 RTG  stadií: 

Stadium I -  jednostranná sakroiliitida 

Stadium II -  oboustranná sakroiliitida 

Stadium III - syndesmofyty na bederní páteři 

Stadium IV - syndesmofyty na hrudní páteři 

Stadium V - syndesmofyty na krční páteři 

 

     V oblasti páteře je pro AS charakteristická patognomická novotvorba kosti v okrajových 

snopcích vazivového prstence meziobratlové ploténky, která se nazývá syndesmofyt. 
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Syndesmofyt roste vertikálně, vychází z rohu obratlového těla, vzniká na jeho boční straně a 

při symetrickém přemostění několika obratlů získává páteř tvar bambusové tyče (viz obr. č.6). 

V počátku vzniku syndesmofytů  na rozích obratlů se může vytvořit kostní defekt se 

sklerotickým okrajem, který se projeví na RTG jako povrchová eroze (spondylitis anterior), 

periostální reakce těla vyrovnává fyziologickou konkavitu a vytváří v bočné projekci tvar 

čtverce (kvadratizace obratle). Oba znaky se mohou objevit v časných stadiích choroby, 

zpravidla v horním bederním a hrudním úseku (Pavelka, Rovenský, 2003).      

     Typické změny pro AS na RTG jsou spondylodiscitida, osifikace ligament a postižení 

facetových kloubů. Postižení apofyzeálních kloubů se projevuje na skiagramu zúžením až 

vymizením štěrbiny. Rentgenový nález na periferních kloubech má revmatoidní charakter, 

zjišťuje se však méně častý vývoj erozivních změn, nekrózy subchondrální kosti se objevují 

jen ojediněle, deformace mají často šlachový původ.  Osifikující entezitidy jsou časté 

v oblasti pánve, na os calcaneus se entezitida projevuje erozí dorzálně v oblasti úponu 

Achillovy šlachy, až postupně nabývá na převaze proces s novotvorbou kosti. 

Charakteristickým rysem pokročilých AS je osifikace interspinálních a žlutých vazů, 

synostóza symfýzy, manubriosternálního kloubu (Pavelka, Rovenský, 2003; Pavelka et al., 

2010). 

 

Obr. č. 6  RTG nález postižení páteře při AS - obraz tzv. bambusové tyče se syndesmofyty (Kolář, 2009). 

 

                                                                           

 

     Standartní metodou k posouzení strukturálních změn a jejich progrese je tedy nativní RTG 

vyšetření, změny jsou objektivně hodnotitelné na RTG snímcích S-I kloubů, páteře a kyčlí. 

Pro odečtení získaných snímků jsou dnes dostupné tři RTG skórovací metody (Pudlač, 

2007): 
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 the Bath Ankylosing Spondylitis  Radiology index (dále jen BASRI) -  dle Mac Kaye a 

kol. lze rozdělit na spinální, kde se hodnotí  S-I klouby, LS páteř, C páteř  a totální  po 

přičtení  změn na kyčelních kloubech 

 the Stoke Ankylosing Spondylitis Score (dále jen SASSS) - vytvořil Taylor a kol., hodnotí 

LS páteř v bočné projekci, a to 5 lumbálních obratlů, spodní hranu Th12 a horní hranu S1 

 the modified Stoke Ankylosing Spondylitis Score (dále jen M-SASSS) - odvodil Creemers 

a spol., odečítá pouze změny ventrálních rohů obratlů LS páteře a C páteře na laterálních 

snímcích. 

     RTG vyšetření je dominantní metodou v posouzení strukturálních změn a jejich progrese u 

AS. Zejména chronické páteřní změny jsou na nativním RTG dobře patrné, z dostupných 

radiologických skórovacích metodik je pro detailní hodnocení strukturální progrese 

nejvhodnější M-SASSS (Pudlač, 2007). 

 

 

1.3.4.2  Magnetická rezonance (MR)  

 

     U pacientů s podezřením na časnou formu AS, kteří mají ještě normální nález na 

předozadním RTG snímku S-I kloubů, se s výhodou využívá výpočetní tomografie nebo ještě 

lépe magnetické rezonance. Celosvětově se vede diskuze o nutnosti vytvoření nových 

diagnostických kritérií pro AS, kde by mělo být využití této metody zahrnuto (Pavelka et al., 

2010). 

     Zejména technika STIR (short inversion recovery) velmi citlivě zachycuje obraz akutní 

sakroiliitidy a entezitidy. Umožňuje hodnotit měkké tkáně, jejich zánětlivé změny, změny 

související s chorobou na  dura mater, spinálních ligamentech. Dále rozezná edém kostní 

dřeně, časné kostní eroze, které ještě nejsou viditelné na rentgenu. MR se využívá u AS 

v časné diagnostice a pro hodnocení terapie tumor nekrotizujícího faktoru alfa (dále jen TNF 

alfa) blokující léčbou. Stejně jako u RTG jsou vytvořeny skórovací metody, systém je 

rozdělen pro akutní nebo chronické změny. Výhodou MR rovněž je, že nezatěžuje pacienty 

radiologickou zátěží. MR se v poslední době stává základní metodou volby v  diagnostice 

neradiologických stadií AS. Také časné zánětlivé změny v oblasti entezí nám mohou odhalit 

MR nebo ultrasonografie. V pozdějších stadiích lze entezitidy detekovat pomocí rentgenu 

(Pavelka et al., 2010; Pudlač, 2007). 

     Pro hodnocení skóre především akutních zánětlivých změn, ale i chronických při AS je 

nejpřesnější metodou magnetická rezonance. Obě zobrazovací metody a jejich skórovací 
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systémy jsou využívány k hodnocení vlivu léčby na strukturální progresi onemocnění. V MR 

zobrazení lze sledovat výrazný vliv anti TNF alfa léčby ke zlepšení akutních změn,  

u chronických změn je nutné dále studovat v rámci časově delších a větších klinických 

hodnocení (Pudlač, 2007). 

 

 

1.3.5  Diferenciální diagnostika 

 

     Diferenciální diagnostika je zaměřena na ostatní chorobné stavy, spojené s bolestmi zad 

v lumbosakrální oblasti. Je nutné jednoznačně vyloučit jiné zánětlivé, metabolické  

a degenerativní onemocnění a také uvažovat o funkční nebo mechanicky podmíněné poruše. 

Pro stanovení diagnózy je často potřeba delší pozorování, protože klinické projevy jsou 

intermitentní a rentgenový nález se vyvíjí pomalu. V časných stadiích je nutno odlišit prolaps 

meziobratlové ploténky. Při obou chorobách se vyskytuje vyzařující bolest do DKK. Při AS 

se však nevyskytují parestezie a jiné kořenové příznaky. Osteoartróza S-I kloubů je  

u vyšších věkových kategorií častá, lokalizuje se do distální části kloubu, projevuje se 

sklerózou a osteofyty. Bakteriální artritida S-I kloubu se charakterizuje destruktivními 

změnami kloubních ploch a subchondrální kosti. Po zhojení zůstává lokalizovaná skleróza, 

destrukce a ankylóza. Při AS se objevují destruktivní, sklerotické a ankylozující projevy 

obvykle současně. Sakroiliitidu u AS musíme odlišit od sakroiliitidy při jiných 

spondylartritidách, jako je psoriatická artritida, reaktivní artritida nebo enteropatická 

artritida. V těchto případech bývá artritida asymetrická a může být provázena nálezem tzv.  

parasyndesmofytů na páteři. Byla popsána také infekční sakroiliitida (Pavelka et al., 2010; 

Olejárová, 2003; Pavelka, Rovenský, 2003).       

      V bederním, hrudním a krčním úseku je třeba odlišit chorobné procesy, které se projevují 

omezením pohyblivosti a ztuhnutím páteře. Mají zpravidla nezánětlivý charakter a jen 

vyjímečně pozitivitu HLA-B27. Při ochronóze, hyperparathyreoidismu, hemochromatóze, 

fluoróze, chondrokalcinóze, které vyvolávají ztrátu pohyblivosti, kalcifikace až zánik 

meziobratlových plotének. Omezení pohyblivosti páteře způsobují také velké osteofyty 

(Pavelka, Rovenský, 2003). 

     Zvláštní pozornost zasluhuje difuzní idiopatická skeletální hyperostóza - (dále jen DISH), 

která ve vyšším věku může napodobovat AS. Choroba se tedy začíná rozvíjet až ve středním  

a vyšším věku, u této nemoci však nejsou postiženy S-I klouby ani meziobratlové ploténky.  

Při DISH je výrazná tendence k novotvorbě kosti, k hyperostotickým hrubým výrůstkům, 
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k osifikujícím entezopatiím. Z klinického hlediska bývá přítomna i porucha metabolismu 

sacharidů, lipidů, hyperurikémie a hyperretinolémie. Pro odlišení těchto chorob je významná 

integrita S-I kloubů a nezánětlivý charakter choroby, bakteriální, nádorové a jiné destruktivní 

procesy se odliší rentgenologicky (Pavelka, Rovenský, 2003; Olejárová, 2008). 

 

     

1.4  Terapie  

 

     AS je z dnešního hlediska nevyléčitelná, neexistuje žádná specifická terapie. Léčba je 

obecně protizánětlivá (Kopsa, 1998). 

Léčebná opatření při AS se obvykle rozdělují do tří skupin (Pavelka, Rovenský 2003): 

1. Pohybová a fyziatrická léčba včetně prevence deformací 

2. Farmakoterapie - antiflogistika, bazální léčba 

3. Revmatochirurgické výkony 

     Nezanedbatelnou součástí komplexní léčby je řešení sociálních a pracovních problémů, 

tedy pomoc při adaptaci na změněný zdravotní stav, udržení nemocného, co nejdéle 

v pracovní aktivitě (Trnavský, 1994). 

     Hlavním cílem je odstranění subjektivních potíží, především bolesti a ztuhlosti, která  

u aktivních onemocnění bývá spojena i s extrémní únavou a snížením pracovní výkonnosti. 

Léčba by měla přispívat k udržení nebo i ke zlepšení rozsahu pohyblivosti páteře. Snahou 

posledního desetiletí je vyvinout takovou terapii, která by zastavila či alespoň zpomalila 

rentgenovou progresi onemocnění (Pavelka et al., 2010). 

     Strategie léčby u AS - základem je soustavná cíleně vedená rehabilitace spolu 

s podáváním nesteroidních antirevmatik (dále jen NSA). I přes tuto léčbu u části pacientů - asi 

30% přetrvává aktivita onemocnění, hodnocená dle indexu BASDAI  a reaktantů aktivní fáze 

(Pavelka a kolektiv, 2005). 

 

 

1.4.1  Doporučení pro péči o nemocné s AS  

 

     Mezinárodní pracovní skupina pro hodnocení AS založená roku 1995 = ASAS                      

- ASsessment in AS, dále Evropská liga proti revmatismu = EULAR - European League 

Against Rheumatism. ASAS a EULAR vytvořily jako svůj první společný projekt  

mezinárodní doporučení pro léčbu nemocných s AS. Jsou publikována od roku 2005, 
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doporučení vytvořila multidisciplinární komise, panel odborníků, kteří klasifikovali účinnost 

jednotlivých terapeutických intervencí na základě dostupných informací a klinických 

zkušeností. První tři body doporučení se týkají přístupu k léčbě AS obecně a dalších sedm se 

zabývá jednotlivými léčebnými modalitami (Mann, Pavelka, 2006). 

 

Doporučení  ASAS a EULAR (Mann, Pavelka, 2006): 

1. Individualizovaná léčba s přihlédnutím k projevům onemocnění, k závažnosti příznaků, 

klinickému nálezu a prognostickým indikátorům, jako jsou aktivita onemocnění, bolest, 

funkce disabilita, handicap, strukturální postižení, deformity páteře. Dále přihlédnutí 

k celkovému klinickému stavu (věk, pohlaví, přidružená onemocnění), přihlédnutí k přání  

a očekávání nemocného.  

2. Monitorování průběhu onemocnění by mělo zahrnovat anamnézu, klinické ukazatele  

a laboratorní testy, zobrazovací metody a to vše dle klinického stavu. Frekvence sledování 

by měla být individualizována v závislosti na příznacích, závažnosti a použité léčbě.                        

3. Optimální přístup k léčbě vyžaduje kombinaci nefarmakologické a farmakologické terapie, 

které se navzájem doplňují. Zatím není známo, je-li kombinovaný přístup stejně důležitý 

pro různá stadia a stupně aktivity. 

4. Nefarmakologická léčba AS by měla zahrnovat edukaci nemocných a pravidelné cvičení, 

na zvážení je využití individuální či skupinové pohybové léčby (účinnější než domácí 

cvičení), prospěšná jsou sdružení pacientů a svépomocné skupiny. 

5. Jako léky první volby pro nemocné s AS trpící bolestmi a ztuhlostí jsou doporučena NSA, 

která zmírňují bolesti zad a periferních kloubů. Nebyl jednoznačně prokázán rozdíl 

v účinku mezi jednotlivými preparáty, pouze pravidelné podávání celekoxibu vedlo ke 

zpomalení rentgenové progrese onemocnění. Při podávání NSA je nutné pomýšlet na 

zvýšené GIT, dále K-V  a renální riziko. 

6. U nemocných s nedostatečnou odpovědí, kontraindikacemi nebo špatnou snášenlivostí 

NSA, mohou být nasazena analgetika - paracetamol či opiáty. 

7. Při zánětlivém muskuloskeletárním postižení může být využita lokální injekční aplikace 

glukokortikoidů. Intra a periartikulární aplikace kortikosteroidů může v indikovaných 

případech ulevovat od bolesti, systémová aplikace není v léčbě AS indikována.   

8. V léčbě nemocných s periferní artritidou může být použit sulfasalazin. Nebylo ale 

prokázáno, že by měla chorobu modifikující léčba, včetně metotrexátu a sulfasalazinu, 

význam při léčbě axiálního postižení. 
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9. U nemocných s přetrvávající aktivitou onemocnění při konvenční léčbě podle doporučení 

ASAS by měla být nasazena anti TNF léčba, podle konsenzu ASAS je biologická léčba 

indikována u nemocných s jednoznačně prokázanou více než 4 týdny aktivní AS, u nichž 

selhala alespoň 3 měsíční léčba maximální doporučenou nebo tolerovanou dávkou dvou 

různých NSA. Mezi kontraindikace a komplikace biologické léčby patří přítomnost nebo 

riziko infekčních onemocnění, anamnéza systémového lupusu nebo roztroušené sklerózy, 

malignity, těhotenství. Nově byla doporučena léčba mimokloubních manifestací ve 

spolupráci se specialisty, pozornosti by nemělo uniknout zvýšené riziko K-V onemocnění a 

osteoporózy.  

10. U refrakterní bolesti nebo funkčního omezení s radiologicky prokázaným strukturálním 

postižením by měla být zvážena chirurgická intervence (totální endoprotéza kyčelního 

kloubu), a to bez ohledu na věk. U vybraných nemocných může být prospěšná operace 

páteře, např. korektivní osteotomie a stabilizace, z indikací pro omezující kyfózu, 

bolestivou spinální  psuedoartrózu, fraktury obratlů - nově je kladen důraz na konzultaci 

spondylochirurga v případě akutní vertebrální fraktury a při neurologických komplikacích 

AS.  

 

 

1.4.2  Farmakoterapie 

 

     Základními druhy farmakoterapie u AS jsou nesteroidní antirevmatika (dále jen NSA), 

chorobu modifikující léky, glukokortikoidy, biologická léčba (Pavelka, Rovenský, 2003). 

     Farmakoterapie se významnou měrou podílí na potlačení aktivity zánětlivého procesu, 

snižuje bolest a ztuhlost umožňuje intenzivní rehabilitační program (Pavelka, Rovenský, 

2003).  

 

 

1.4.2.1   Nesteroidní antirevmatika (NSA)     

 

     Lékem první volby jsou nesteroidní antirevmatika (NSA). Pacient by při aktivitě 

onemocnění měl dostávat plnou denní dávku NSA, neboť bylo prokázáno, že jejich podávání 

vede ke zpomalení rentgenové progrese onemocnění. Pacienti tak užívají NSA jako 

monoterapii, často mnoho desetiletí. S výhodou se užívají NSA s delším poločasem, což 
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umožňuje jednoduché užívání jednou denně. Například při večerním podávání přetrvává 

účinek celou noc a dále i v ranních hodinách, kdy mívá pacient maximum obtíží. Rychlý  

a dobrý analgetický efekt představují NSA při manifestacích charakteristických pro AS               

- axiální skelet, periferní klouby, entezitidy. Analgetický efekt NSA je pro AS i celou skupinu 

spondylartritid natolik charakteristický, že může sloužit jako diferenciálně diagnostický znak 

zánětlivé bolesti proti mechanickému typu, např, u diskopatií a je dokonce součástí 

diagnostických kritérií spondylartritid dle Amora. Jedny z nejúčinějších léků ze skupiny NSA 

při AS - pyrazolonové deriváty jako např. fenylbutazon a kebuzon - byly kvůli závažným 

vedlejším projevům z dlouhodobé léčby vyloučeny. Nyní jsou k dispozici krátkodobě, ve 

formě injekcí k ovlivnění výrazných algických  projevů, při spondylodiscitidě či ve formě 

mastí. Podobně ke krátkodobému ovlivnění algických projevů lze použít deriváty 

indometacinu - ve formě perorální či čípků, příznivě ovlivňuje noční bolest a ranní ztuhlost. 

Obecně při dlouhodobém podávání byly pyrazolony nahrazeny diklofenakovými přípravky, 

jejich účinnost a tolerance jsou uspokojivé, při dlouhodobém podání se dávky snižují, je však 

nutná kontrola krevního obrazu každých 4-6 týdnů. V poslední době jejich kombinace 

s misoprostolem - např. Arthrotec, snížila výskyt gastroduodenálních komplikací. Substituční 

léky diklofenakových  přípravků mohou být jiná NSA, např. deriváty kyseliny propionové  

a jim podobné přípravky - Naproxen, Brufen,  Flugalin. Lepší GIT bezpečnost mají COX-2 

(selektivní inhibitory cyklooxygenázy) - preferenční léky - nimesulid, meloxikam a zvláště 

specifické léky - koxiby (Pavelka, Rovenský, 2003; Pavelka et al., 2010; Pavelka a kolektiv, 

2005).  

     Nejčastějšími vedlejšími příznaky jsou bolesti hlavy, závratě, dyspepsie, únava, ospalost 

a slabost, kdy vhodným obalem účinné látky (tobolka), lze částečně předejít poškození 

sliznice žaludku. Dyspeptické potíže se objevují přibližně v 5% případů, ojediněle zjišťujeme 

peptický vřed. Zvláštní problematiku představuje vliv NSA na tenké a tlusté střevo, kde NSA 

mohou navodit nespecifickou colitidu(Pavelka, Rovenský, 2003; Pavelka a kolektiv, 2005).  

     V současné době lze za racionální považovat takový postup, kdy pacient užívá NSA 

kontinuálně pravidelně v období relapsu aktivity a v období remise jen podle potřeby. Mezi 

jednotlivými léky není zásadní rozdíl účinnosti, výhodnější jsou preparáty s prodlouženým 

uvolňováním. V případě neúčinnosti této léčby je nutné zvážit další farmakologické možnosti. 

NSA představují základní farmakologický prostředek v léčbě AS, jejich příznivý krátkodobý 

efekt je nesporný, nakolik je dlouhodobé užívání schopno ovlivnit dlouhodobou prognózu 

nebo strukturální změny není zcela jasné (Pavelka a kolektiv, 2005).    
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1.4.2.2  Přípravky modifikující chorobu  

 

     V případech, kdy přetrvává vysoká aktivita choroby s možností vzniku deformací 

periferních kloubů a extraspinálních projevů onemocnění je indikována léčba přípravky 

modifikujícími chorobu. U AS byla vyzkoušena prakticky všechna farmaka této skupiny 

používaná u revmatoidní artritidy (dále jen RA). Jen malá část prokázala určitou účinnost, 

kdy je možné zlepšit periferní kloubní syndrom, ale ne symptomatologii axiální či entezitidu. 

Rovněž ovlivnění strukturálních změn u AS se dosud nepodařilo prokázat. Nejčastěji 

užívaným lékem je sulfasalazin. Je účinný u forem s periferní artritidou (Pavelka a kolektiv, 

2005; Pavelka, Rovenský, 2003). 

     Sulfasalazin má v léčbě AS své místo, zejména u formy s postižením periferních kloubů, 

Účinek na axiální symptomatologii a na entezitidy není přesvědčivý. Ve studiích byly 

ovlivněny reaktanty akutní fáze, méně jednoznačný byl účinek na klinickou symptomatologii. 

Při torpidních periferních projevech s vysokou aktivitou je indikována léčba zlatem a deriváty 

chlorochinu, ale jejich účinnost je podstatně nižší (Pavelka, Rovenský, 2003; Pavelka  

a kolektiv, 2005). 

      V bazální léčbě se také zkouší metotrexát. Může mít určitý omezený význam v léčbě AS, 

zejména u formy s postižením periferních kloubů. K bližšímu posouzení chybí kontrolované 

studie s dostatečným počtem pacientů, s dostatečnou dávkou metotrexátu. Nelze vyloučit, že 

z léčby chorobu modifikujícími léky mohou těžit spíše pacienti s kratším trváním nemoci 

(Pavelka a kolektiv, 2005; Pavelka, Rovenský, 2003). 

 

     

1.4.2.3  Kortikosteroidy  

 

     Používají se jen výjímečně v nízkých dávkách, které by neměly překročit 10 mg denně. 

V ojedinělých případech je možné využít léčbu přípravky metylprednisolonu  v dávce 0,5-1g 

v infuzi po dobu 1-3 dnů, při iritidě je indikována účinná lokální instilace kortikosteroidu do 

slzné žlázy. Jejich dlouhodobé podávání může akcelerovat osteoporózu, kterou jsou pacienti 

s AS ohroženi (Pavelka a kolektiv, 2005; Pavelka, Rovenský, 2003).  

     Pro systémové perorální podávání u AS není opodstatnění - s výjímkou současně 

přítomných těžkých periferních artritid. Pulzní podání glukokortikoidů může mít přechodný 

efekt, je však zatíženo rizikem závažných komplikací. Aplikace glukokortikoidu do S-I 

skloubení u aktivních sakroiliitid má opodstatnění, zejména pokud je kortikoid aplikován pod 
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vizuální kontrolou - počítačové tomografie či ultrazvuku. Lokální instilace periferních kloubů 

u AS je účinná (Pavelka a kolektiv, 2005). 

 

 

1.4.2.4  Biologická léčba 

 

     Za značnou část patologických změn u chronických zánětlivých onemocnění odpovídá 

aktivace cytokinové sítě v průběhu imunopatologické reakce, kdy významnou roli zde hraje 

cytosin tumor nekrotizujícího faktoru - alfa. U pacientů se spondylartritidami včetně AS byla 

zjištěna zvýšená exprese TNF - alfa v séru, v synovialis a S-I kloubech. Účinnost léčby 

blokující TNF- alfa byla již prokázána u Crohnovy choroby, RA, PsA. V současné době je u 

AS dostatek zkušeností s infliximabem a s etanerceptem. Mimo tyto specifické inhibitory 

TNF - alfa existují tzv. potenciální inhibitory TNF - alfa - pamidronát a thalidomid (Pavelka 

a kolektiv, 2005).  

V tabulce č.6  je uvedeno shrnutí indikace terapie anti TNF u AS:  

 

Tabulka č.6  Indikace anti TNF terapie u AS (Olejárová, 2008). 

1. verifikovaná diagnóza AS (čistě axiální, rizomelická, periferní i entezitická forma) 

2. selhání standartní léčby (NSA v plných dávkách, i.a. kortikosteroidy, sulfasalazin v plné dávce) 

3. aktivita onemocnění (index BASDAI větší než 40 mm, sérová hladina CRP větší než 10 mg) 

4. absence vylučovacích kritérií (aktivní infekce, pacienti s rizikem infekce, těhotné, kojící ženy, ženy ve 

fertilním věku bez zajištěné antikoncepce, SLE nebo RS v osobní anamnéze, malignita nebo prekanceróza 

s vyjímkou basocelulárního karcinomu a malignity diagnostikované a léčené před více než 10 lety, 

přítomnost radiologického terminálního stadia definovaného jako obraz bambusové tyče 

5. zajištění monitorace léčby a důvody jejího ukončení 

6. globální hodnocení lékařem a zhodnocení pravděpodobnosti odpovědi na léčbu 

 

     Bylo zjištěno, že anti TNF alfa terapie úspěšně ovlivňuje výskyt entezitid, kožních 

projevů, uveitid i střevního postižení u pacientů s AS. U pacientů léčených protilátkami proti 

TNF alfa byl prokázán nižší výskyt uveitid v porovnání s pacienty, kteří byli léčeni 

etanerceptem. Také u pacientů se současným střevním postižením u spondylartritid je 

indikováno podávání infliximabu nebo adalimumabu. Anti TNF alfa léčba u AS úspěšně 

ovlivňuje vzestup kostní denzity. Z výsledků některých studií i národních registrů také 
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vyplývá, že by tato terapie mohla snižovat výskyt K-V příhod v porovnání s neléčenými 

jedinci. Biologická léčba paradoxně může vyvolávat vznik autoimunitních onemocnění, a to 

orgánově specifických i systémových (Forejtová, 2011). 

Odpověď na anti TNF alfa léčbu se hodnotí snížením hodnoty BASDAI o 50% a více nebo o 

20 mm a více,  názorem experta v časovém horizontu 12 týdnů (Pavelka a kol., 2005). 

 

 

1.4.3  Chirurgická léčba     

  

     Chirurgická léčba se uplatňuje především u nemocných s postižením kořenových kloubů, 

hlavně kyčelních, někdy je třeba přistoupit k chirurgickému zákroku v oblasti ramen nebo 

kolen. U postižení kyčelních kloubů, které jsou drženy většinou v antalgickém postavení            

- v mírné flexi, zevní rotaci a addukci, se vyskytuje flekční kontraktura. Je potřeba si 

uvědomit, že již sama přítomnost zánětlivého onemocnění je pro operační výkon rizikem 

(riziko infekce, anemie, mimokloubní příznaky, riziko zvyšují i léky). Kost může být 

osteoporotická, struktury kolem devastované. Problémem může být také rehabilitace. 

Řešením je specializovaná rehabilitace s komplexním týmem -  revmatolog, revmatochirurg, 

fyzioterapeut, ergoterapeut, socioterapeut (Pavelka, Votavová, Jarošová, 2010; Pavelka et al., 

2010). 

      Ke korekčním operacím v oblasti páteře je přistupováno zcela výjímečně, a to především 

při vývoji neurologických komplikací (Pavelka et al., 2010). 

 

 

1.4.4  Prognóza onemocnění 

 

     Při včasném zjištění diagnózy a adekvátní komplexní léčbě je životní i pracovní 

perspektiva nemocných s AS příznivá, až 70-75 % pacientů je aktivních s dobrou pracovní 

prognózou. Záleží také na délce trvání choroby, na rychlosti, a intenzitě vývoje i na vývoji 

mimokloubních projevů. U většiny je výsledný stav relativně příznivý a dovoluje životní 

aktivity s menším či větším omezením a s kompenzacemi (např. lehké a benigní formy 

omezené na S-I či L oblast). Nepříznivý průběh může skončit invaliditou (např. deformace 

páteře, postižení periferních kloubů, extraspinální projevy a stavy po coxitidě). Vývoj AS 
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může být dnes ovlivněn podáváním účinné léčby (Pavelka et al., 2010; Pavelka, Rovenský, 

2003). 

     V období akutní exacerbace je nutný fyzický klid. Těhotenství je možné, aktivita 

onemocnění se v průběhu gravidity zvětšuje, může dojít ke zhoršení stavu, ale většina žen 

však zaznamenává zhoršení až po porodu, v šestinedělí. Onemocnění nepředstavuje 

kontraindikaci spontánního porodu, důvodem je mírnější průběh u žen, nedochází k úplné 

ankylóze S-I skloubení (Olejárová, 2008).   

     Pokud se vyvine přiměřené úsilí ve výchově pacienta a ten disciplinovaně dodržuje 

pokyny lékaře a postupy pohybové léčby v domácím prostředí, doplní je účelným a střídmým 

užíváním NSA a bazální léčby je velká naděje, že se začlení do normálního života. Jen málo 

pacientů musí změnit zaměstnání, většina se snaží zachovat práceschopnost.  Do budoucna se 

dá očekávat, že budou lépe rozpoznány a upřesněny rizikové faktory AS, což umožní cíleně 

poučit geneticky predisponované jedince a získané poznatky uplatnit v prenatálním 

poradenství (Pavelka, Rovenský, 2003). 

 

 

1.5  Rehabilitace u AS 

 

     Je nejvýznamnější a neodmyslitelná součást komplexní péče o nemocné. Je nedílnou 

součástí léčby a jen u málokteré nemoci je tak významná jako zde. Dokáže ovlivnit vývoj 

nemoci, prognózu a funkční zdatnost nemocného a z toho vyplývající důsledky pro zapojení 

nemocných, jejich seberealizaci. Předpokladem úspěchu je správně indikovaná a dávkovaná, 

odborně vedená rehabilitace, tak aby se stala každodenní součástí života. Kontrola provedení 

rehabilitačních plánů a psychologický přístup k nemocnému je samozřejmostí (Kopsa, 1998). 

     Léčba funkčního postižení by mohla snížit náklady způsobené AS, zlepšit kvalitu života 

pacientů, a také zmírnit tlak, který je na zdravotnický systém vyvíjen (Zhu, T. Y., 2008). 

 

 

1.5.1  Doporučení  pro pacienty s AS 

 

Vhodná doporučení, která jsou součástí edukativních materiálů v ordinacích praktických 

lékařů a revmatologů:  

1. Opakované kontroly u revmatologa (Rejholec, 1990). 
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2. Pravidelné cílené cvičení (Olejárová, 2008), nejméně půl hodiny denně, např. 10 minut 

ráno a 20 minut věčer (Rejholec, 1990). 

3. Navštěvovat skupinová cvičení pod dozorem zkušeného fyzioterapeuta, vhodné je cvičení 

v bazénu (Šulcová, 1999). 

4. Vhodně kombinovat aktivní pohyb s odpočinkem (Šulcová, 1999). 

5. Začlenit se do klubu Bechtěreviků a snažit se o plnohodnotný život (Šulcová, 1999). 

6. Pevné, tvrdé lůžko s malou podložkou pod hlavou (Olejárová, 2008). 

7. Udržovat dolní končetiny zcela nataženy vleže na zádech (Olejárová, 2008). 

8. Doporučení spát vleže na zádech, výhodná je i poloha vleže na břiše (vyrovná se hrudní 

kyfóza a zabrání se flekčnímu držení v kyčelních kloubech), poloha na boku je nevhodná 

(Rejholec, 1990). 

9. Vhodné je polohování - prevence zvyšování krční lordózy a hrudní kyfózy a prevenci 

vývoje flekčních kontraktur především v kyčelních kloubech, pomocí molitanových válců, 

zátěží, signálem k přerušení je bolest v polohované oblasti (Trnavský a kolektiv, 1993). 

10. Pro nemocné s AS je ideální hledat práci podporující činnost zádových svalů při 

vzpřímeném držení těla, uvědomovat si korigované držení těla (viz obr.č. 7), střídat chůzi a 

sezení, zcela nevhodná je práce v ohnuté poloze nebo když se musí zvedat a nosit těžké 

předměty, je nutné dbát o polohu těla doma i v zaměstnání. Pracovní stůl je nejlépe mít 

zešikmený nebo normální stůl se šikmým pultem (Kopsa, 1998) 

 

 Obr. č. 7  Korigovaný stoj (Gilbertová, Matoušek, 2002). 

  

 

11. Úprava a přizpůsobení pracovního prostředí (aby nepodporovala poloha při práci 

zvětšování hrudní kyfózy, krční páteř do hyperlordotizace a hlavu do předsunu, nesmí být 

poloha tísnící břicho - omezující volný nádech a výdech. Pacient by měl sedět co nejvíce 
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rovně s pevnou oporou zad, dostatečně vysoká židle, aby flexe v kyčlích nebyla příliš 

velká, přizpůsobení výšky stolu, které by nepodporovalo kyfotizaci hrudní páteře, ale spíše 

naopak, aby podporovalo napřimování (viz obr. č. 8a,8b). Popřípadě nošení dostatečně 

silných brýlí, aby neskláněl hlavu příliš dopředu (Rejholec, 1990). 

 

Obr. č. 8a  Korigovaný sed (Gilbertová,  Obr. č. 8b Alternativní sed (Gilbertová,  

 Matoušek, 2002)  Matoušek, 2002) 

 

 

 

12.  Výhodné je pobývat v suchém a teplém prostředí, nepobývat v průvanu, nedoporučuje se 

dlouhodobé statické zatížení páteře, práce v předklonu, rovněž dlouhodobé sezení není 

ideální, musí být přerušováno chůzí a rozcvičením (Trnavský a kolektiv, 1993). 

13.  Prevence obezity vhodnou skladbou jídla a doplňkovým sportem (Trnavský a kolektiv, 

1993). 

14.  Střídavý pohybový režim, vhodné lehké sporty, plavání - nejlépe znak, volejbal, 

nedoporučují se silové a bojové sporty, nevhodné jsou také kontaktní sporty, aktivity 

s tvrdými doskoky a dopady, doporučeny mimo plavání jsou badminton, chůze v nerovném 

terénu, golf. Kritéria doporučeného sportu: bez velkých tělesných otřesů, nezatěžovat příliš 

páteř, minimalizovat možnost vzniku úrazů (Olejárová, 2008; Jarošová, Ištvánková, 2010, 

Kopsa, 1998). 
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1.5.2  Fyzioterapie u AS 

 

1.5.2.1  Kinezioterapie 

  

     Je třeba pacienta soustavně stimulovat a motivovat, aby denně cvičil. Je to jediný způsob, 

jak udržet co největší rozsah pohybu, předejít vzniku a vývoji deformací, zejména v oblasti 

axiálního skeletu, kyčelních kloubů, a zachovat co nejpřijatelnější způsob života (Pavelka, 

Rovenský, 2003). 

     V souvislosti s pohybovou léčbou je nutné zmínit rok 1929, kdy americký revmatolog 

Loring Swain uvedl, že nemocní s AS mají být při léčení uloženi do sádrového lůžka. 

Následky byly katastrofické, nic nemohlo rychleji pomoci k znehybnění páteře. Naštěstí 

správnou cestou se v padesátých letech vydali čeští revmatologové v čele s profesorem 

Františkem Lenochem a primářem Petrem Truhlářem. Byla to cesta, která ukázala důležitost, 

nezastupitelnost, cílenost každodenní pohybové léčby (Kopsa, 1998). 

     Studie ukazují, že cvičení, edukace a manipulační léčba zlepšují stav pacientů v krátké 

době. Domácí cvičební program dokáže zlepšit symptomy nemoci, mobilitu, má pozitivní vliv 

na všeobecnou kvalitu života. Provádění fyzioterapie má 2 roviny, jedna se uskutečňuje na 

fyzioterapeutickém pracovišti, druhou pacient pilně plní doma sám formou domácího cvičení 

po instruktáži. Fyzioterapeut učí nemocného sestavy cviků včetně dechové gymnastiky, 

kterou denně nemocný provádí doma. Úkolem fyzioterapeuta je ještě u nefixovaných změn 

obnovit posturu a pohyb. U již fixovaných změn udržet stávající stav. Dle Projektu Béďa I. 

cvičí 55% respondentů jen doma, většině cvičení trvá do 30 minut (Jarošová, Ištvánková, 

2010; Vedral a kol., 2005). 

     Cílem pohybové léčby je především zpomalit ankylotizaci páteře a působit proti 

kyfotizaci. Zaměřujeme jí na udržení hybnosti páteře a hrudníku, ovlivnění svalové 

dysbalance, udržení pohyblivosti kořenových kloubů, korekci postury, udržení maximální 

dechové výkonnosti a zlepšení celkové kondice pacienta (Kolář, 2008; Králová, Matějíčková, 

1985).  

     Cílem podle Jarošové a Ištvánkové (2010) je zachovat rozvíjení páteře a pohyblivost 

sternocostálních, costovertebrálních a sakroiliakálních skloubení, komplexním pohledem na 

chorobu se správným fyzioterapeutickým plánem lze docílit správnou posturu, co největší 

rozsah pohybu v kloubech a páteři, zachovat svalovou sílu, předcházet vzniku a vývoji 

deformit a zachovat maximální hladinu kvality života. U AS není stálá bolestivost 
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kontraindikací cvičení, je však nutné k ní přihlížet, bolest způsobená základním onemocněním 

se většinou zmírňuje až v průběhu cvičení či po cvičení (Králová, Matějíčková, 1985). 

     Volba pohybové léčby závisí na stadiu choroby, její aktivitě, postižení jiných orgánů a 

věku pacienta, na rozsahu deformit a na funkční zdatnosti každého jedince (Králová, 

Matějíčková, 1985; Šulcová, 1999; Kolář, 2008).    

 

 

1.5.2.2  Individuální cvičení 

 

Cílem je: 

 uvolnit zkrácené svaly, spinální cviky a cvičení zaměřené na hluboký stabilizační systém 

(dále HSS), nácvik hrudního typu dýchání, nácvik somatognozie (Kolář, 2008) 

 rozcvičovat jednotlivé úseky páteře, masáž k uvolnění svalové kontraktury, dechové 

cvičení (Kopsa, 1998) 

 udržet pohyblivost páteře jako celku, vyrovnávat svalovou dysbalanci, udržovat 

dostatečnou vitální kapacitu, upravovat posturální korekci, hlavní snažení směřovat do 

oblasti hrudní kyfózy, prohlubovat a udržovat dostatečně hlubokou bederní lordózu, snaha 

udržet pohyblivost kyčelních a ramenních kloubů, zejména extenzi v kyčelních kloubech, 

dechová cvičení (Šulcová, 1999) 

 obnovit joint play, mobilizační cvičení, techniky měkkých tkání, odstranění trigger pointů 

(dále jen TrPs), úprava svalové dysbalance, posílení hlubokého stabilizačního systému 

(dále HSS), metody respirační fyzioterapie, kontraktury lze ovlivnit technikami měkkých 

tkání, míčkováním, polohováním, při kloubních postiženích se snažíme zabránit vzniku 

kontraktur, deformit a svalové dysbalance , u koxitidy odlehčuje nemocný postiženou dolní 

končetinu pomocí 2 FB, lze provádět trakci kyčelního kloubu dle Lewita  a izometrická 

cvičení (Ištvánková, Jarošová, 2010) 

 

     Ve stadiu vysoké aktivity je snaha zamezit vzniku deformit preventivním polohováním, 

provádí se pasivní cvičení s trakčními technikami, dechová gymnastika, předehřátí s využitím 

technik měkkých tkání (ovlivnění bolesti), izometrie pro prevenci svalových atrofií, cvičení 

vychází z antalgické polohy pro celkovou relaxaci. Ve stadiu střední a nízké aktivity se 

provádí korekce správného držení těla, šetrná mobilizace S-I skloubení, neuromuskulární 

techniky mobilizace žeber a páteře (Kolář, 2008). 
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1.5.2.3  Skupinové cvičení 

 

     Je vhodné pro zkušené nemocné, je psychologicky povzbuzující, zbaví nemocné strachu 

z bolesti i pohybového handicapu. Absolvují jej jednou za týden či jednou za 14 dní (Kopsa, 

1998). 

     Dle studií Levitové, Daďové (2008), které se zabývají ověřením efektu skupinového 

cvičení na bolest, dynamickou a statickou složku páteře, bylo zjištěno, že pravidelné 

pohybové cvičení má pozitivní vliv na bolest, kdy se také zlepšily dynamické parametry 

páteře a pružnost hrudníku, celkové držení těla.  

 

Cílem skupinového cvičení je: 

 preventivní udržení nebo znovuzískání optimální hybnosti - protahování, cvičení do 

záklonů, zrakem kontrolované švihové pohyby, tahové pohyby do maximálního rozsahu. 

Výhodné je používání různých typů náčiní - míče, tyče, therabandy či nářadí - ribstoly 

s visy (Kolář, 2008) 

 procvičení celé páteře a kořenových kloubů, udržení či zlepšení dechové funkce, nácvik 

přímého držení těla, zvyšování celkové obratnosti nemocných, vždy přihlížíme ke stadiu, 

aktivitě choroby, věku, funkční zdatnosti a trénovanosti nemocných, upozornit je na to, že 

pokud budou unaveni, mají povinnost ihned přestat cvičit. Vhodná délka hodiny je 45 

minut, počet nemocných nejlépe 10, bolest a únava je úměrná pokud se sníží po cvičení na 

hranici stálé hladiny, zařazování nových cviků pro motivaci nemocných je nutné. Začátek 

cvičební jednotky má být rušný, má být dosaženo hyperémie, dále pokračujeme 

uvolňováním páteře, cviky podporující bederní lordózu, svalový výcvik (Králová, 

Matějíčková, 1985) 

 

 

1.5.3.4  Výběr ze speciálních fyzioterapeutických postupů (Pavlů, 2003; 

Kolář, 2008) 

 

     Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) - základy vypracoval americký lékař 

a neurofyziolog Dr. Kabat s fyzioterapeutkou Knott, základním neurofyziologickým 

mechanismem PNF je cílené ovlivňování aktivity motorických neuronů předních rohů 

míšních prostřednictvím aferentních impulzů ze svalových, šlachových a kloubních 
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proprioreceptorů. Ve skladbě pohybových vzorců hraje významnou roli spirálovitý a 

diagonální průběh pohybu, jedná se o masové, sdružené pohyby, mají distoproximální časový 

sled a iniciální pohybovou komponentou je rotace.  

Metoda Schrothové - německá učitelka Schroth vycházela z toho, že trup se skládá ze tří 

pravoúhlých bloků, při skolióze a jiných onemocněních jsou tyto bloky ve frontální rovině 

proti sobě vzájemně posunuty, rotovány a nabývají klínovitého tvaru, toto klínovité 

zformování vede ke snížení výšky páteře a omezení pohyblivosti žeber, což nepříznivě 

ovlivňuje i dýchací funkce. Terapie probíhá korekcí pacienta ve 3 krocích - aktivní protažení, 

korekce stranových posunů, aktivní derotace, vše na podkladě dechových cvičení. 

Klappovo lezení - vypracoval německý ortoped Klapp, podstatou Klappovy metody jsou 

cvičení lokomoce po čtyřech končetinách, sloužící k trojrozměrné mobilizaci páteře a ke 

korekci jejich vadných zakřivení, také ke zlepšování svalové síly, koordinace a vytrvalosti.  

     Feldenkriasova metoda - zakladatel Feldenkrais, který se narodil v Rusku, podstatou 

metody je uvědomělé vnímání a ovládání pohybů a poloh jednotlivých částí těla, funkční 

integrace. Hlavním cílem je rozšíření pohybového potenciálu, což může ovlivnit různá 

zdravotní postižení. 

     Sling exercise therapy (SET koncept) - norskými fyzioterapeuty vyvinutý koncept pro 

diagnostiku i terapii, kdy léčebný systém se sestává z prvků relaxace, zvětšování rozsahu 

pohybu, trakce, nácviku zpevnění svalů, senzomotorických cvičení, cvičení v otevřených a 

uzavřených řetězcích, dynamického mobilizačního cvičení, i zdravotního cvičení, a to jak 

individuální, tak skupinovou formou terapie. 

     Metoda Brunkow - německá fyzioterapeutka Brunkow vypracovala koncept založený na 

cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců, která umožňuje zlepšování funkce 

olslabeného svalstva, stabilizační trénink pro páteř a končetiny bez nežádoucího zatížení 

kloubů, reedukaci správných pohybů bez nežádoucích složek. Hlavním terapeutickým 

prostředkem jsou vzpěrná cvičení, jejichž základem je volní maximální dorzální flexe rukou a 

nohou a izometrické kontrakce.  

     Cvičení s využitím pružných tahů - původ ve Spojených státech amerických kolem 70. 

let minulého století, dnes velká indikační šíře, uplatnění v řadě konceptů a systémů, např. 

v Brüger konceptu. Lze provádět aktivní cvičení proti odporu, je možné pracovat 

s izometrickými, koncentrickými i excentrickými svalovými kontrakcemi. Jejich aplikace se 

řídí cílem terapie, použití je vhodné k posilování či svalovému tréninku, ovlivnění 

hypertonických a zkrácených svalů, ovlivnění pohyblivosti kloubní, cvičení či tréninku 

koordinace, k funkční stabilizaci páteře, ale i aerobnímu tréninku.  
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     Cvičení s využitím míčů - známé již z konceptu manželů Bobathových, rozpracování 

metody Susane Klein - Vogelbach, s cílem preventivním i terapeutickým. Indikacemi jsou 

posilování, nácvik vzpřimovačích a rovnovážných reakcí, svalový trénink, ovlivnění 

zkrácených svalových skupin, zlepšování či udržování pohyblivosti kloubní, mobilizace 

kloubní včetně páteře, zlepšení či trénink koordinace, funkční stabilizace páteře, aktivace 

v rovině smyslové. Přednost cvičení na míčích dává možnost využití ve dvojicích, ve 

skupinách, ve vodě. 

 

 

1.5.3.5  Cviky pro domácí cvičení 

 

     Pohybová terapie je nutnou součástí denního režimu nemocného. Po zaškolení 

fyzioterapeutem a po osvojení cvičební jednotky cvičí samostatně alespoň 20-30 minut denně 

(Kolář, 2008).  

     Nemocný s AS by měl cvičit 2x denně, ranní cvičení spojené s dechovou gymnastikou 

(lépe po sprše s teplou vodou) by mělo sloužit k rozhýbání celého těla. Odpolední cvičení 

trvající asi 20 minut by mělo být zaměřeno na aktuálně postižené oblasti. Tak, jak je 

zapotřebí, vkládá nemocný do cvičení relaxační prvky a vždy dechová cvičení. K výběru 

cviků využívá fyzioterapeut různých prvků a metodik včetně prvků z jógy a prvků 

strečinkových, které dle aktuálního stavu nemocného naučí a pravidelně kontroluje jejich 

provádění. Ke cvičení doma lze využít různých cvičebních poloh, nářadí, náčiní, jako jsou 

válce, popruhy, tyče, švihadla, hrazdy a žebřiny. K doplnění cvičení slouží polohování, které 

by mělo být zaměřeno na prevenci zvyšování C lordózy, Th kyfózy a prevenci vývoje 

flekčních kontraktur, zejména v oblasti kyčelních kloubů (Trnavský a kolektiv, 1993). 

 

Doporučená sestava pro domácí cvičení (Ištvánková, Jarošová, 2010): 

1. Kontrola a korekce postury 

2. Cvičení krční páteře do flexe 

3. Cvičení krční páteře do extenze 

4. Cvičení krční páteře do rotací  

5. Cvičení extenze celé páteře vleže na břiše 

6. Cvičení rotací celé páteře vleže na zádech 

7. Cvičení rotací celé páteře vkleče 

8. Respirační fyzioterapie - dechová gymnastika - cvičení thorakálních svalů 
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Multimodální cvičení pro nemocné s AS  

Obsahuje tyto pozice (http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F1.expansion.html, viz 

příloha č. 1): 

1. Pozice -  protažení hlavy do záklonu a do předklonu. 

2. Pozice - úklon s protažením hlavy a rotace hlavy. 

3. Pozice -  protažení ramen a hrudníku. 

4. Pozice -  protažení m. deltoideus. 

5. Pozice - protažení m. triceps brachií. 

6. Pozice - protažení paží s propletenými prsty nad hlavou. 

7. Pozice - protažení bočních svalů trupu. 

8. Pozice - protažení s prohnutými zády. 

9. Pozice -  protažení m. rectus femoris a m. iliopsoas. 

10. Pozice - protažení paravertebrálních svalů s rotací páteře. 

11. Pozice - protažení zádových svalů - most. 

12. Pozice - „Kočičí hřbet“.                  

13. Pozice -  protažení horní části zad. 

14. Pozice - dvojité protažení s koleny u hrudníku. 

 

     Studie zabývající se multimodálním cvičením prokázala zlepšení v krátkodobém horizontu, 

ovšem nezabývala se takovými výstupními kritérii, jako je bolest, což bylo její nevýhodou. Při 

cvičení ve skupině pod vedením terapeuta dosahují pacienti výraznějšího zlepšení mobility 

páteře než při samostatném cvičení doma, což může být výsledkem povzbuzení a zvýšeného 

sebevědomí pacientů, kteří ve skupině nacházejí podporu osob se stejným onemocněním.  

Všechny dosavadní zahraniční studie měly malé množství účastníků, krátkou dobu terapie, a 

chyběla u nich standardizovaná kontrolní skupina. Studie také detailně nerozlišovaly axiální  

a periferní AS, což bylo omezující. Dále každá studie používala jiná výstupní kritéria, takže 

jejich srovnávání bylo obtížné. Ačkoli u nefarmakologické léčby neexistuje žádný zlatý 

standard, bylo by užitečné, kdyby studie v budoucnosti užívaly jednotná kritéria, jako např. 

validované skóre BASDAI, což by umožnilo lepší srovnávání různých studií. Na základě 

dostupných důkazů lze říci, že u všech variant léčby bychom se nyní měli zaměřit na základní 

cvičení podporující zachování či zlepšení mobility páteře. Studie zahraničních autorů 

upozorňují na trvalou potřebu vytvoření vhodného standardizovaného cvičebního 

režimu, který by co nejlépe vyhovoval potřebám pacientů s AS, protože převládajícími 

http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F1.expansion.html
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klinickými charakteristikami zůstávají snížená mobilita páteře, bolest, ztuhlost a únava  

(Nghiem, 2008). 

 

 

1.5.3  Fyzikální terapie  

 

     Významnou úlohu v komplexní léčbě o pacienty s AS zaujímá také fyzikální léčba (dále 

FT), která je přes svou velmi starou tradici u nemocných v oblibě. Měnila svou podobu a 

postupně zanikaly metody a vznikaly nové, v modernější podobě nebo podle pokroku a vědy. 

Účelem fyzikální léčby u těchto pacientů je především potlačení bolesti příslušných kloubů, 

vazů, svalů, snížení zánětlivého procesu postižené oblasti, a tím i zlepšení funkce daného 

orgánu. Snížení zánětu a pokles bolesti v postižené oblasti jsou pro pacienta významné nejen 

z hlediska farmakoterapeutického (sníží dávky analgetik a NSA), ale také pro větší možnost 

využití léčebné tělesné výchovy (Trnavský a kolektiv, 1993).   

     Pro dosažení optimálního účinku procedury je nutná znalost aktuálního stavu pacienta, 

správná volba použité metody, správná preskripce daných procedur - aplikace, intenzita a 

doba, počet a kombinace procedur. Jednotlivé procedury u pacientů s AS zahrnují cvičení 

v bazénu, podvodní masáž, plavání, radonové koupele, předehřátí k uvolnění HAZ, diatermie 

- krátkovlnná, mikrovlnná, diadynamické a interferenční proudy, ultrazvuk, magnetoterapie, 

akupunktura.  

 

1.5.3.1  Hydrokinezioterapie  

 

     Velký význam pro pacienty s AS má také hydrokinezioterapie  pohyb ve vodním prostředí. 

Účinek vodoléčebných procedur je ovlivněn teplotou vody, hydrostatickým vztlakem, tlakem 

(antiedematózní účinek) a chemickým složením vody. Změna vnějšího tlaku média (vzduch, 

voda, peloidy, stav beztíže) vyvolá v lidském organismu reflexní změny. Podle fyzikálních 

zákonů odpovídá hydrostatický tlak vody výšce hladiny nad organismem a měrné hmotnosti 

vody. Vztlak vody s poklesem tlakových sil různých tkání na sebe se projevuje na mnoha 

úrovních organismu. Odlehčení hmotnosti kosterních svalů vede ke změně aferentních 

informací především z vřetének do centrálního nervového systému (dále jen CNS) a 

výsledkem je pokles svalového napětí (Jandová, 2009; Poděbradský, 1995). 

     Hydrokinezioterapie je výraznou podpůrnou formou terapie, má výrazný analgetický 

účinek. Využívá termické, odporové vlastnosti vody, ale zároveň i nadlehčující a tím 
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usnadňující pohyb. Ve vodě lze provádět také dechová cvičení. Využívá individuální či 

skupinovou terapii, podvodní masáže na uvolnění svalových kontraktur, vířivé koupele či 

skotské střiky. Plavání zvyšuje vitální kapacitu plic a aerobní kapacitu. Hydrokinezioterapie 

je výraznou podpůrnou formou terapie, má analgetický účinek. (Šulcová, 1999; Ištvánková, 

Jarošová, 2010; Kolář, 2008). 

     Teplota vody má být izotermní 35°C, vyšší teplota se nedoporučuje pro rychlejší nástup 

únavy a zátěž K-V aparátu. Vztlak působící ve vodním prostředí umožní pacientům snadno 

vykonávat pohyby, které jim při překonávání hmotnosti končetiny na suchu působí bolesti. 

Cvičením ve vodě dosáhnou uvolnění svalových struktur a tím se zlepší pohybový rozsah.    

Po ukončení je vhodné aplikovat celkový suchý zábal s polohováním (Kopsa, 1998). 

 

                     Obr. č. 9  Hydrokinezioterapie (Jandová, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Podle zahraničních studií hydrokinezioterapie dokáže snížit aktivitu onemocnění a zlepšit 

funkční parametry u pacientů s AS po krátkou dobu, avšak autoři navrhli, že by bylo vhodné 

další posouzení na větší skupině pacientů a s delším trváním léčby (Nghiem, 2008). 

 

 

1.5.3.2  Možnosti využití fyzikální terapie, mechanoterapie a fototerapie  

 

Laser - autoři uvádí dobré zkušenosti s ošetřováním bodovou technikou na spoušťové body 

anebo plošně nad hyperalgickými zónami soft laserem kontinuálně 2,5 J/cm2 a pulzně 

v dávce 6 J/cm2, vzdálenost sondy do 1 cm, počet procedur 10 ( Ištvánková, Jarošová, 2010; 

Poděbradský, Poděbradská, 2009). 

Elektroléčba - z elektroléčebných procedur se s úspěchem využívají interferenční proudy 

(klasická interference - dvouokruhová aplikace se čtyřmi elektrodami, které jsou uloženy tak, 
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aby se okruhy křížily v cílové tkáni), dipólové vektorové s vakuovou masáží nebo 

transkutánní nervová stimulace. Parametry jednotlivých proudů volíme podle účinku, který 

má být dosažen (Ištvánková, Jarošová, 2010; Poděbradský, Poděbradská, 2009).  

Magnetoterapie (dále MGT) - v chronickém stadiu pulzní magnetoterapie pro analgetický, 

disperzní, CA + pumpa účinek, aplikátor  trojdeka na celou páteř včetně S-I skloubení, 

frekvence modulovaná 4-50Hz, 5-20 mT, step 1 mT, doba aplikace 40 minut, počet procedur 

20, frekvence 3x týdně (Poděbradský, Poděbradská, 2009). 

Mechanoterapie - u AS  se využívají  různé druhy masáží, polohování kloubů, trakcí, pasivní 

pohyby, techniky měkkých tkání, ultrazvuk (dále jen UZ). Lokální UZ u hypertonu mm. 

erectorés truncí nosná frekvence 3MHz, ERA 10 cm2, dynamická aplikace PIP 1:1, 1,0-1,4 

W/cm2 (do maximální hranice intenzity 2W/cm2), step 0,2 W/cm2, doba aplikace zvolená 

podle velikosti ošetřované plochy, počet 3x, denně, entezopatie ošetříme UZ 0,6 W/cm2        

5 minut nebo soft laserem kontinuálně 2,5 J/cm2 a pulzně 6 J/cm2 (Ištvánková, Jarošová, 

2010; Poděbradský, Poděbradská, 2009; Poděbradský, 1995).  

Termoterapie - pro facilitaci pohybu můžeme využít lokální teplo ve formě peloidů - 

částečný zábal na hyperalgetické zóny (dále jen HAZ), u AS v chronickém stadiu 2-3x týdně, 

aplikace je možná i dlouhodoběji, a to nad 9 týdnů, parafín v délce aplikace 20-30 minut před 

léčebnou tělesnou výchovou - (dále jen LTV), masáží. Je možné využít také aplikaci chladu 

(negativní termoterapie, kdy po vasokonstrikční fázi následuje hyperemická fáze (Ištvánková, 

Jarošová, 2010; Poděbradský, Poděbradská, 2009; Poděbradský, 1995).  

 

 

1.5.4  Ergoterapie 

 

     Má své místo při nácviku běžných denních činností, v pokročilých stadiích mají nemocní 

problém s oblékáním, navlékáním punčoch, přípravou stravy, její konzumací, osobní 

hygienou a jednoduchým domácím úklidem. Provádí se cílená ergoterapie na horní končetiny, 

ergoterapie zaměstnáváním a ergotesting. Z kompenzačních pomůcek jsou vhodné madla do 

vany (29,7%), pomůcky pro oblékání (28,2%), navlékače punčoch, nástavce na WC, zvýšené 

židle pro usnadnění vstávání, hole, berle, chodítka (Jarošová, Ištvánková, 2010; Vedral, 2005-

2007). 
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1.5.5  Lázeňská léčba 

 

     Balneoterapie je možná komplexní od II. stupně onemocnění a to opakovaně a každoročně 

(Ištvánková,Jarošová, 2010). Podle sbírky zákonů č.267/2012 je AS indikační skupinou 

VII/2 a je možná komplexní lázeňská léčebná rehabilitační péče po délku 21 dní, a to od       

2. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b, v soustavné péči revmatologa. Lázeňská léčba 

je integrální součástí léčby nemocných s AS. V programu balneoterapie využíváme 

kinezioterapie ve formě individuálních a skupinových cvičení (Hornátová, 2009).  

     Známé jsou radonové koupele v lázních Jáchymov (viz obrázek č. 10), které mají výrazné 

analgetické a antiflogistické účinky. V Jáchymově je výskyt středně mineralizované, 

radonové, hydrogenuhličitano - sodné hypotonické přírodní minerální vody se zvýšeným 

obsahem fluoridů a kyseliny křemičité, je termální teplá (Jandová, 2009).  

 

Obrázek č.10  Lázeňský dům Běhounek, Jáchymov (Hornátová, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nelze opominout výbornou úroveň dalších lázeňských zařízení, jako jsou např. Teplice 

v Čechách, kde je léčivým zdrojem přírodní minerální voda síranová a přírodní minerální 

voda teplá až horká (akratoterma). Dále jsou to lázně Třeboň, kde jsou rehabilitační postupy i 

vliv rašeliny při léčbě AS nesporné. Týdenní rekondiční pobyty pořádají pro Bechtěreviky 

také v lázních Bohdaneč, kde je zdroj peloidů, (viz obr.č 11) a v lázních Slatinice, kde je 

zdroj přírodní minerální vody sirné (Kopsa, 1998; Jandová, 2009). 
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 Obr. č. 11  Peloidní zábal (Jandová, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Platný seznam lázeňských míst: Bechyně, Bludov, Buchlovice, Františkovy lázně, 

Hodonín, Jáchymov, Klimkovice, Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Darkov, Kynžvart, 

Libverda, Mariánské lázně, Ostrožská Nová ves, Poděbrady, Slatinice, Teplice, Toušeň, 

Třeboň, Velichovky, Velké Losiny, Vráž (sbírka zákonů č.267/2012). 

     Účinnost celkových vanových radonových koupelí je přímo závislá na resorpci radonu 

kůží, která je ve vztahu k radonu orgánem regulujícím uvolnění do organismu a jeho 

rezervoárem. Radon je lehce rozpustný v tucích, proto se obvykle nedoporučuje před vstupem 

do radonové koupele očistná sprcha. Ozařují se hlubší vrstvy kůže a samotné záření alfa 

zasahuje do biochemických procesů v tkáních. Množství vlastního radonu vdechovaného           

v průběhu koupelí je zanedbatelné. Transportem krví se radon dostává do cílových orgánů, 

kde se retinuje ve žlázách s vnitřní sekrecí a v nervové tkáni, kde má alfa záření biostimulační 

efekt. Neretinovaný a nerozpadlý radon odchází z těla plícemi - vydechujeme ho do 30 minut 

po ukončení koupele. Nejnovější studie prokazují pozitivní stimulační efekt radonu na 

imunitní systém. Radonové vody působí při zevní balneoterapii analgeticky, diureticky, mírně 

vazodilatačně, snižují počet eozinofilů a lymfocytů v krvi, působí protizánětlivě - zvyšují 

fagocytární schopnost leukocytů s prolongací nejméně 3 měsíce po ukončení lázeňské léčby 

(Jandová, 2009).  

     Specialitou lázní Jáchymov je brachyterapie, známá také jako radonové destičky, což jsou 

krychličky z plastu, které obsahují radioaktivní muláž s přesně definovanou dávkou 

radioaktivity a pomocí různých nástavců se aplikují na bolestivá místa s výborným 

analgetickým účinkem. U nemocných s AS se toho využívá hlavně při léčbě torpidních, na 

dosavadní léčbu refrakterních entezopatií. Aplikace se děje podle přísných legislativních 

norem pro zacházení s radioaktivními látkami, každý nemocný je kontrolován lékařem před i 

po terapii (Jandová, 2009; Kopsa, 1998). 
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Úloha lázní v péči o pacienty s AS 

     Sporné jsou názory, které vyzdvihují, že důležitějším prostředkem v lázeňské péči je 

úroveň prováděné rehabilitační péče a využívaný přírodní léčebný účinek nemá tak podstatný 

význam. S tím lze zásadně souhlasit, až na jednu výjimku a tou je účinek radonových 

přírodních léčivých vod u revmatických zánětlivých onemocnění a u AS zvláště. Účinky 

radonových vod byly léta sledovány, jak v zahraničí, tak v českých lázních, v dlouhodobých 

studiích byl prokázán jejich protizánětlivý a protibolestivý efekt. Při radonové léčbě jde  

o lehce nadprahové expozice alfa - záření v krátkých časových intervalech s velmi výraznou 

buněčnou odpovědí s následným dlouhodobým klinickým efektem. Není divu, že v lázních, 

které pracují s přírodním léčebným prostředkem s obsahem radonu, docházelo ke koncentraci 

pacientů s AS. V zahraničí měly vedoucí úlohu Bad Gastein a další německé radonové lázně, 

v Rusku to byly lázně na Kavkazu, Uralu, stejně tak radonové lázně japonské. U nás již 

zmiňovaná lázeňská péče v Jáchymově (především lázeňský dům Běhounek - viz obrázek 

č.10), kde se provádí velmi cílená rehabilitace (individuální - viz obrázek č.12 a skupinová 

viz obrázek č.13,14), hydrokinezioterapie i rehabilitace v bazénu (viz obrázek č.14), která je 

ulehčená pozitivním vlivem radonových koupelí. V dnešní době je apelováno na pacienta, aby 

se sám aktivně podílel na svém zdraví, tzv.pacient pacientovi. Efekty radonové léčby přináší 

dlouhodobou úlevu, zmenšení bolestí, snížení nutnosti medikace, možnosti provádění denní 

rehabilitace, jsou pořádány lázeňské rekondiční pobyty. Nedílnou součástí lázeňské léčby jsou 

edukační a kulturní programy. Neopominutelná je příjemná atmosféra lázeňského prostředí, 

snižuje psychickou tenzi a má blahodárný psychický efekt na nemocné (Kopsa, 1998; 

Hornátová, 2010).       

                                         Obrázek č.12  Individuální terapie (Hornátová, 2010). 
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Obrázek č.13  Skupinové cvičení na míčích (Hornátová, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14  Skupinové cvičení v bazénu (Hornátová, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6  Sociální začlenění u pacientů s AS  

 

     Postupné zakládání sdružení, lig a svazů v oblasti revmatologie začalo v Dánsku, Anglii, 

velmi silný svaz bechtěreviků je v Německu, Rakousku, existuje mezinárodní svaz pacientů 

s AS - ankylosing spondylitis international federation (ASIF), jehož členem je i český Klub 

bechtěreviků, který byl založen v roce 1990 (Hornátová, 2010) .  

     Klub Bechtěreviků je tedy sdružení nemocných a dalších zájemců o tuto chorobu, má 

více než 2000 členů. Členem se může stát jak sám bechtěrevik, tak rodinní příslušníci. 

Nemocný potřebuje podporu a pochopení okolí, zvláště ve vyšších stadiích choroby, je nutné 

naučit se žít s tímto onemocněním, aby co nejméně ovlivňovalo kvalitu jeho života. 
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Vzhledem k dobré psychické kondici nemocných, kteří ke svému onemocnění přistupují 

pozitivně, byl právě z jejich iniciativy založen klub, který jim výrazně pomáhá. Informuje 

členy o problematice nemoci a jejím léčení, o otázkách sociálního zabezpečení, lázeňské péči 

a o všech dalších záležitostech, které mohou zlepšit život nemocných s AS. Pomáhá při řešení 

individuálních problémů pacientů, poskytuje právní poradnu, organizuje rekondiční pobyty. 

Vydává se také občasník Bechtěrevik, který je zdrojem informací a novinek o nemoci i životě 

s touto chorobou a s potřebnými informacemi. Klub pořádá pravidelná setkání členů 

s odborným programem. Důležitá psychologická podpora, kdy si nemocní navzájem předávají 

poznatky související s nemocí. Je samozřejmé, že těm nemocným, kteří umí otevřeně mluvit   

o svých obtížích, se daří lépe než těm, kteří nosí problémy v sobě (Kopsa, 1998; Pavelka, 

2006). 
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2  Praktická část 

 

2.1  Kazuistika I 

 

2.1.1  Základní údaje o pacientovi 

 

Rok narození:             1967 

Věk:    46 let 

Výška:   195 cm 

Tělesná hmotnost:  140 kg  

BMI:     36,82  

Pohlavi:    muž 

Diagnóza:  Morbus Bechtěrev II. stadia 

Pacient přijat k absolvování ambulantní terapie. 

 

 

2.1.2  Kineziologické vyšetření 

 

2.1.2.1  Anamnéza I. 

 

     Pacient byl zcela při plném vědomí, orientovaný místem, časem, osobou a spolupracoval 

velmi dobře. Řeč plynulá, bez poruchy. 

Mobilita nemocného: chodící samostatně bez opěrných pomůcek po rovině i v terénu. 

Osobní anamnéza - na rentgenovém vyšetření byla prokázána zánětlivá změna na přední 

hraně obratlového těla L5. Při laboratorním vyšetření prokázána pozitivita antigenu HLA B - 

27. Omezené funkční testy páteře. Pacient prodělal operaci pupeční kýly v roce 2008, 

sledován na kardiologii pro aortální regurgitaci do dilatované levé komory s poruchou 

relaxace, břišní obezita. Pacient udává úraz, při němž spadl v práci do šachty, kdy se objevily 

poprvé bolesti zad a to v roce 1999. 

Rodinná anamnéza - otec  prodělal infarkt myokardu, matka trpí na zažívací obtíže a bolesti 

zad, oba žijí. Má jednoho sourozence - mladšího bratra, má hypertenzi, diabetes mellitus 

II.stupně. V rodině nebyl zjištěn výskyt revmatického onemocnění. 
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Pracovní anamnéza - pracuje jako řidič kamionu od roku 1990, vykládá stavební materiál, 

přebíhá z tepla vyhřátého kamionu do zimy, obvykle používá klimatizaci, často zmokne a je 

v průvanu. 

Sociální anamnéza - žije ve spokojeném vztahu s manželkou, mají spolu 2 děti, které studují 

střední a vysokou školu, bydlí v bytovém domě v přízemí bez výtahu. Nyní ho práce vytěžuje 

natolik, že neudává žádného koníčka. Provádí pouze běžné denní aktivity a občas jezdí 

pomáhat rodičům na zahradu. 

Sportovní anamnéza - dříve plaval, hrál kopanou, jezdil na lyžích, nikdy však žádný sport 

vrcholově. Nyní bez sportovních aktivit, občas pouze krátké procházky do přírody, na houby. 

Alergologická anamnéza - jarní trávy, seno, bez nutnosti medikace. 

Farmakologická anamnéza - pacient pravidelně neužívá žádné léky, pouze při bolestech 

Ibalgin 400 mg. 

Abusus - kuřák, alkohol pouze příležitostně, pivo po jídle. 

Fyziologické funkce - TK 145/70, puls 80 tepů za minutu, 16 dechů za minutu, teplota 36,6 ° 

C, stolice i močení bez potíží. Spánek přerušovaný pro bolesti zad. 

Rehabilitační anamnéza - pacient bez předchozích rehabilitačních ambulantních terapií, 

navštěvuje revmatologickou ordinaci, kde nedochází k progresi stavu, je pouze sledován bez 

medikace. Lázeňskou terapii nikdy nepodstoupil, nikdy nevyužil kompenzační pomůcky. 

Nynější onemocnění -  vznik bolestí se u pacienta objevil po úrazu v roce 1999, v jeho        

32 letech, již však jako dítě musel navštěvovat „ nápravný tělocvik „ pro kulaté postavení 

páteře. Nástup bolestí v roce 2001, vždy se vyskytují v období přechodu ročních období, a to 

více při přechodu z teplého počasí na studené. Subjektivně ji lokalizuje více do levého třísla 

a do  oblasti hrudní kosti, kde má svíravý charakter.  Budí ho v noci, musí vstát a rozhýbat se, 

lépe se mu usíná vsedě. S pohybem ustupuje. Charakter bolesti je tupý, trvalý, po rozhýbání 

se zlepší, projekce s iradiací do třísla, dosahuje čísla 4 na vizuální analogové škále bolesti (viz 

graf č.1). Úlevová poloha je vleže na boku, vsedě s podloženými DKK. Obtížná je pro 

pacienta poloha s nataženými DKK, které lze natáhnout až po určité době, především v poloze 

na zádech. U pacienta se také objevují úponové bolesti v oblasti pat, předloktí. Na záněty očí 

netrpí. Při pravidelných kontrolách na revmatologii nyní přistoupeno k ovlivnění bolesti třísla 

a zvětšení pohyblivosti hrudníku. 
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Graf. č.1 

 

 

Status localis (z lékařského vyšetření): páteř ve flekčním držení nejvíce v Th oblasti a s krční 

hyperlordózou, s omezeným pružením v L oblasti. Thomayer 18 cm, Schober 4 cm, rozdíl 

rozvíjení hrudníku při nádechu a při výdechu činí 4 cm. Bez známek parézy na DKK, 

Lasseque negativní, 70 ° billat, pohyb v kořenových kloubech v normě, kolenní klouby bez 

známek gonartrózy, bez výpotku, vazy pevné. 

 

 

2.1.2.2  Statická aspekce I. (celkové zhodnocení postavy pacienta) 

 

 pacient je obézní  

 barva i trofika kůže normální, bez zvýšené potivosti   

 dominantní jizva na břiše po operaci pupeční kýly 

 při stoji bez viditelných deformit 

 stoj kompenzovaný, stabilní 

 bez nutnosti použití kompenzačních pomůcek 

 nepatrné flekční držení trupu a horních i dolních končetin 

 v sagitální rovině projekce těžiště těla do podložky v oblasti opěrné baze 

 dolní a horní zkřížený syndrom dle Jandy 
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Charakteristika bolesti na vizuální analogová škále I.: 

Řada 1 
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Vyšetření olovnicí  

 Olovnice spuštěná z boku vycházející z oblasti zevního zvukovodu neprochází oblastí 

acromionu ani hlavičky radia, prochází více ventrálně. Oblastí trochanteru major neprojde, 

mine hlavičku fibuly, opět ventrálně a dopadá asi 7 cm před zevní kotník. 

 Olovnice spuštěná zezadu z oblasti záhlaví dopadá mezi paty, v oblasti C lordosy vzniká 

3 cm volné místo a v oblasti L lordosy 5 cm, spuštěná olovnice se opírá o oblast Th kyfosy 

v úseku od Th 4 - Th 10, prochází symetricky intergluteální rýhou. 

 Olovnice spuštěná z oblasti processus xiphoideus neprochází středem umbilicu, který je 

tažen mírně vlevo a dopadá mezi špičky nohou. 

 

Vyšetření stoje zezadu 

 Pánev 

- ve frontální rovině symetrická 

- obě spiny iliacy posterior superior aspekcí nezjištěny                                         

Doplnila jsem palpačním vyšetřením pánve: 

- obě spiny iliacy posterior superior ve stejné výši, při porovnání se spinami anterior 

superior značná anteverze pánve 

- při vyšetření fenoménu předbíhání jsem zjistila vlevo S-I blokádu, spine sign vlevo 

pozitivní          

 Taile a thorakobrachiální trojúhelníky  

- asymetrické, levý je prostornější, hlubší  

 Symetrie Michaelisovy routy 

 Hýždě 

- subgluteální rýhy symetrické  

- nedostatečný tonus m. gluteus maximus billat 

- osa intergluteální rýhy bez vybočení 

 Hamstringy 

- výrazné bříško uprostřed stehna 

 Adduktory 

- lehká asymetrie zářezu křížení dlouhých a krátkých adduktorů, na levé dolní končetině 

pozvolnější 

 Kolenní klouby 

-  postavení kolenních kloubů bez změny osy 

-  popliteální rýhy symetrické, mírně sbíhavé 
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 Lýtka 

- kontury mediální a laterální části symetrické, pohledem viditelná mohutná bříška billat 

- otok lýtek v distální části 

 Paty 

- mírně kvadratické 

- osa hlezenních kloubů varózní 

 Klenba, prstce 

-  pes transverzoplanus billat 

-  hallux valgus billat 

 Páteř 

- vertikální rýha odpovídá trnovým výběžkům v ose 

- není asymetrie paravertebrálních svalů, pouze viditelná oblast zvýšeného napětí svalů 

dolního úseku Th páteře 

 Postavení lopatek a tvar ramen 

- dolní vnitřní úhel lopatek odstává, náznak scapuly alata, lopatky v lehké zevní rotaci 

- elevace RK, lopatek 

- viditelný hypertonus horních vláken m.trapezius billat 

- ramenní klouby ve stejné výši 

 Hlava 

- v ose 

 Horní končetiny 

- v lehké semiflexi v loketních kloubech 

 

Vyšetření stoje z boku 

 Pánev 

- anteverze pánve, pravá i levá spina iliaca anterior superior níže než spina iliaca posterior 

superior (upřesněno palpačním vyšetřením) 

 Zakřivení páteře 

- akcentace fyziologického zakřivení -  prominující dutina břišní, syndrom „rozevřených 

nůžek“ 

- vrchol bederní lordosy konvexitou vpřed je v oblasti L3 - L4 , vrchol Th kyfózy 

konvexitou vzad je v oblasti Th4 - Th5 , vrchol C lordósy konvexitou vpřed je v oblasti C5 

- C6 
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 Hrudník 

- inspirační postavení 

 Hlava 

- předsunuté držení 

 HKK 

- protrakce ramen 

- semiflexe loketních kloubů 

 DKK  

- postavení prstců a kolenních kloubů bez patologie 

- zatížení zevní hrany chodidel 

- výraznější kontury svalů bérce 

- hýždě pokleslé 

 

Vyšetření stoje zpředu 

 Pánev 

- spiny iliacy anterior superior ve stejné výši (upřesnila jsem si palpačním vyšetřením) 

 DKK 

- pokles podélné i příčné klenby billat 

- patella posunuta proximálně billat 

- viditelná hypotrofie vnitřní části m. quadriceps femoris billat 

 Břišní stěna 

    - značně prominuje, oblast laterální kontury konvexní 

    - tah pupku na levou stranu - viditelná jizva po operaci pupeční kýly 

 Hrudník 

- inspirační postavení 

- patrný hypertonus m.pectoralis major billat 

 Krk, hlava, obličej 

- zvýšené napětí m. trapezius horních vláken billat 

- patrný reliéf m. sternocleidomastoideus billat 

 Ramenní pletenec, HKK 

- náznak knoflíkovitých a gotických ramen 

 

Vyšetření stoje v modifikacích 

 Romberg II.  i  III.  bez patologií 
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 Trendelenburgova zkouška - vyšetření na jedné noze  

- zkouška odhalila nedostatečnou stabilizaci pánve levé stojné končetiny, kdy po uplynutí 

doby 20 sekund došlo k uvolnění pánve stojné končetiny laterálním směrem. Při stoji na 

jedné DK - zhoršená rovnováha a nejistota při stoji na levé DK. 

 

 

2.1.2.3  Vyšetření chůze I. 

 

     Pacient chodí bez pomoci opěrných pomůcek, s hlasitějším došlapem, kdy dopad paty je 

důraznější. Nacházím zhoršené odvíjení chodidla s minimálním odrazem palce, na konci 

stojné fáze zmenšená extenze kyčelních kloubů. Páteř a pánev plynule rotuje, v horní části 

trupu s vrcholem Th7 je rotace minimální, souhyb horních končetin zmenšený. 

    Modifikovaná chůze - chůze s elevací HKK - zvýraznila se laterální nestabilita pánve, 

došlo k výraznějšímu podklesu pánve laterálním směrem na obě strany. 

     Pacient je schopen zvládnout chůzi po patách, špičkách a i v nerovném terénu, po 

schodech, výstup na židli vzhledem k váze pacienta nevyšetřován. 

 

 

2.1.2.4  Palpační vyšetření I. 

 

Vyšetření měkkých tkání 

 vyšetření kůže 

 - zjistila jsem omezenou posunlivost v oblasti paravertebrálních svalů hrudní a bederní 

oblasti billat, oblasti S-I skloubení 

 vyšetření podkoží  

- zhoršená možnost protažení, nepodařilo se mi provést kožní řasu v oblasti 

paravertebrálních svalů Th a L oblasti billat, oblasti S-I skloubení 

 vyšetření fascií  

- nemohu provést kožní řasu ve stejných místech, jak je uvedeno výše 

 aktivní TrPs s typickými známkami jsem nalezla v oblasti paravertebrálních svalů, 

šíjových svalů, pectorálního svalstva, m. quadratus lumborum, hamstringů, adduktorů, 

v průběhu m.rectus abdominis, zevních rotátorů kyčelních kloubů a m.  iliopsoas více 

vlevo 
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 vyšetření joint play  

- restrikce v anterioposteriorním směru v ramenních kloubech, restrikce v levém kyčelním 

kloubu, v kloubech bederní páteře a S-I skloubení, kde jsem shledala také omezení ve 

smyslu restrikce, přítomnost patologické bariéry v oblasti sternocostálních skloubení 

 vyšetření ligament v oblasti kyčelních kloubů  

- positivní nález více vlevo 

 

Vyšetření patelly a hlavičky fibuly 

 pohyblivost všemi směry zachována 

 

Vyšetření čití 

 nezjistila jsem žádné poruchy povrchového ani hlubokého čití 

 

Trofika svalů 

 zjistila jsem nepatrnou hypotrofii m.quadriceps mediální části, gluteálních svalů                 

- m.gluteus medius a maximus billat 

 

 

2.1.2.5  Hodnocení aktivity onemocnění - BASDAI I. na počátku terapie 

 

     Pacient ohodnotil své pocity podle 6 následujících kritérií a ocenil je body v rozpětí           

0mm  - 100mm (viz tabulka č.7), kdy 0 mm je nejmenší uvedený stesk,100 mm velmi těžký 

stesk, vypočítaný průměr činí 33,3mm. 

 

Tabulka č. 7  Hodnocení BASDAI I. na počátku terapie.  

1. Intenzita únavy 30 

2. Bolesti páteře 50 

3. Bolesti periferních kloubů 0 

4. Lokální citlivost - pohmat, tlak 50 

5. Ranní ztuhlost - pocit 40 

6. Ranní ztuhlost - hodin 30 
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2.1.2.6  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy I. 

Tabulka č. 8 souhrnně ukazuje stav zkrácení jednotlivých svalových skupin  podle Jandy. 

Tabulka č. 8  Vstupní vyšetření nejčastěji zkrácených svalů I. (Janda, 2004). 

SVAL PDK(pravá strana) LDK(levá strana) 

Flexory kyčelního kloubu 1 2 

M. piriformis 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální svaly  2 2 

M.pectoralis major  1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

M. trapezius - horní část 2 2 

M. levator scapulae 2 2 

 

 

2.1.2.7  Dynamické vyšetření páteře I. 

Tabulka č.9 zobrazuje dynamické rozvíjení páteře. 

Tabulka č. 9  Vstupní dynamické vyšetření páteře I. 

Thomayer 15cm 

Stibor 6cm 

Schober 3,5cm 

Ottův index 1 + 1cm 

Lateroflexe 13 cm billat 

Stoj na váze LDK 70kg  PDK 67kg 

Odchyl od vertikální osy není 

Lasseque negativní, 70° billat 

Lenoch 2cm 

Forestierova fleche 5 

Čepoj                                                    1cm 

Rotace páteře omezena o 1/3 doprava 

Nos -  akromion                                                   16 cm billat 

Laterální flexe C páteře                                                    30°billat 
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2.1.2.8  Vyšetření dechového stereotypu I. 

 

     Amplituda hrudníku tedy rozdíl v centimetrech při maximálním nádechu a výdechu jsem 

naměřila 4 cm (inspirium 99cm, exspirium 95cm). Pro pacienta je obtížné dýchání do dolní a 

laterální části hrudníku.  Dominuje více horní typ dýchání s omezeným bráničním dýcháním, 

které je nedostatečně uplatněno pro nemožnost správného zapojení bránice. Hrudník 

v inspiračním postavení „syndrom rozevřených nůžek“. 

 

 

2.1.2.9  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy I. 

 

 Vyšetření stereotypu extenze v kyčelním kloubu - první zapojeny do pohybu   

kontralaterální vzpřimovače trupu, kde nacházím hypertrofii svalových vláken v thorako- 

lumbálních segmentech, stah m. gluteus maximus následuje až po zapojení 

ischiokrurálních svalů. 

 Vyšetření stereotypu abdukce v kyčelním kloubu - na levé končetině dochází k převaze 

m. tensor fasciae latae, dolní končetina jde do abdukce zároveň se zevní rotací a flexí 

v kyčelním kloubu, m. gluteus medius především na levé straně v oslabení. 

 Vyšetření stereotypu flexe šíje - pro přesnost zkoušky jsem testovala s odporem na čelo, 

kdy pacient pohyb začal předsunem hlavy. 

 Vyšetření stereotypu abdukce v ramenním kloubu - při testování s odporem jsem 

odhalila pouze nepatrnou aktivitu horních fixátorů lopatek. 

 Cílené zkoušky na m. serratus anterior - pro pacienta bylo obtížné dosáhnout optimální 

polohy pro testování, problémem bylo vyrovnání zvýšené Th kyfózy, při zpětné fázi kliku 

došlo k odlepení vnitřního okraje lopatky. 

 

 

2.1.2.10  Vyšetření posturální stabilizace dle Koláře I. 

 

 Brániční test - při snaze o aktivaci laterální skupiny břišních svalů a rozšíření 

laterokaudálních mezižeberních prostor shledávám, že je pro pacienta obtížné rozšířit 

mezižeberní prostory a udržet kaudální postavení hrudníku. 
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 Test břišního lisu -  břišní svaly patrné s rozestupem břišní stěny, hrudník jde do 

kraniálního postavení, odlepení beder od podložky, hlava jde do záklonu 

 Extenční test - zvýrazní se aktivita paravertebrálních svalů oblasti Th - L přechodu.   

                                                    

                                                                                                                                      

 2.1.2.11  Antropometrická vyšetření I. 

 

Měření délky končetin (viz tabulka č.10). 

 

Tabulka č. 10  Vstupní vyšetření délky DKK I. v cm. 

Měřené distance PDK LDK 

Anatomická délka (trochanter major - malleolus lateralis) 105 105 

Funkční délky (SIAS - malleolus medialis) 108 109 

Umbilikomalleolární vzdálenost 117 117 

  

Měření obvodů dolních končetin (viz tabulka č.11). 

 

Tabulka č.11  Vstupní vyšetření obvodů DKK I. v cm. 

Měřené distance PDK LDK 

Obvod stehna 15 cm nad patellou 63 62 

Obvod kolenního kloubu přes patellu 51 50,5 

Obvod lýtka 39 41 otok 

Obvod přes malleolus medialis et lateralis 29 30 

Obvod přes nárt a patu 35 35 

Obvod přes hlavičky metatarsů 26 26 

 

2.1.2.12  Goniometrie I. - metoda SFTR (ve °) 

 

Zobrazení kloubních rozsahů zobrazeno v tabulce č. 12 (Janda, Pavlů, 1993). 
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Tabulka č. 12  Vstupní vyšetření goniometrie I. (Janda, Pavlů,1993). 

KLOUB 
PDK / PHK PDK  / PHK LDK  / LHK LDK  /  LHK 

Aktivně pasivně aktivně pasivně 

Kyčelní 

kloub 

S 10 – 0 – 110 S  15 – 0 – 120 S  5 – 0 – 110 S  5 – 0 – 115 

F  40 – 0 – 20 F  45 – 0 – 25  F  30 – 0 – 15  F  30 – 0 – 20  

R  40 – 0 – 20+ R  45 – 0 – 25  R  35 – 0 – 20  R 40 – 0 – 25  

Kolenní 

kloub 
S  0 – 0 – 130 S  0 – 0 – 140  S  0 – 0 – 130  S  0 – 0 – 140  

Hlezenní 

kloub 

S  15 – 0 – 40 S  20 – 0 – 45  S  15 – 0 – 40  S  20 – 0 – 45  

R 10 – 0 – 25 R 10 – 0 – 30  R  0 – 0 – 25  R 10 – 0 – 30  

Ramenní 

kloub     

S   30 – 0 – 170  S 35 – 0 – 175        S 35 – 0 – 170  S 35 – 0 – 170  

  F 165 – 0  - 40    F170 – 0 – 40  F 160 – 0 – 40   F165 – 0 – 40  

R 80 – 0 – 70++  R 85 – 0 – 70  R 80 – 0 – 70 R 85 – 0 – 75   

Loketní 

kloub 
S 0 – 5 – 140  S 0 – 0  – 145     S  0 – 5 – 140   S  0 – 0 – 145  

Předloktí R 80 – 0 – 80  R  85 – 0 – 85  R 80 – 0 – 80   R  85 – 0 – 85  

 

Zápěstí 
S 75 – 0  – 75  S 80 – 0 – 80   S  75 – 0 – 75  S  80 – 0 – 80  

 F  15 – 0 – 30  F 20 –  0 – 30    F  15 – 0 – 30  F 20 – 0 – 30  

+Poznámka: rotace v kyčelním kloubu měřeny v 0 °flexi v kyčelním kloubu (S0). ++ Rotace v ramenním kloubu 

měřeny v 90°abdukci v ramenním kloubu (F90). 

 

 

2.1.2.13  Vyšetření svalové síly I.  

 

     Při vyšetření svalového testu DKK, HKK, kdy jsem testovala hlavní svalové komponenty 

podle Jandy, jsem neshledala výrazné oslabení. Insuficientní se jevil test pro břišní svaly 

(m.rectus abdominis, mm.obliquí abdominis) - dosahoval svalové síly 2-3, abdukce lopatky 

s rotací (m.serratus anterior) - dosahoval svalové síly 3, náznak scapuly alata. 
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2.1.2.14  Výstup  ze vstupního vyšetření I. 

 

     Z anamnestických údajů vyplývá, že největší potíže pacient udává v oblasti hrudníku a 

bolest levého třísla.  

     Při diagnostice držení těla jsem shledala, že dominuje horní a dolní zkřížený syndrom, 

povolené břišní svaly, anteverze pánve se syndromem“rozevřených nůžek“ se značnou břišní 

obezitou. Přítomna blokáda levého S-I skloubení.  Hrudník v inspiračním postavení. Přětížení 

disponovaného Th-L úseku. Tažení pupku vlevo je důsledek operace pupeční kýly. Zjistila 

jsem zvýšené zatěžování pat při chůzi s plochonožím, nedostatečnou extenzi v kyčelních 

kloubech při chůzi. Omezené rozvíjení páteře všemi směry se zkrácenými svalovými 

skupinami - především svalů šíjových, paravertebrálních a flexorů kyčelních kloubů, 

m.quadratus lumborum billat. Pohyblivost hrudníku, jeho dechová amplituda je zmenšena. 

Kůže, podkoží a fascie se sníženou posunlivostí v oblastech paravertebrálních oblastí 

především Th-L přechodu, S-I skloubení. Mírná isntabilita pánve, insuficience posturální 

stabilizace a pohybových stereotypů. Oslabení svalů především břišních, dolních fixátorů 

lopatek. Rozsah kloubní pohyblivosti není výrazně omezen, avšak pacient udává tuhnutí 

kořenových kloubů, hlavně po ránu. Při pasivním pohybu v konečném rozsahu kloubu, 

především ramenním a kyčelním, jsem potvrdila tuhou zarážku v pohybu. 

 

 

2.1.3  Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

 

     V krátkodobém fyzioterapeutickém plánu jsem se snažila respektovat cíle stanovené 

při kineziologickém vyšetření a prvním kontaktu s pacientem, vycházející z jeho aktuálního 

zdravotního stavu. Přihlížela jsem k ostatním diagnózám a přidruženým onemocněním, 

přistupovala individuálně a respektovala bolestivost. Kladla jsem důraz na uvědomění si 

jednotlivých pohybů a cviků a motivaci pacienta. Tento krátkodobý fyzioterapeutický plán 

trval 3 týdny, dobu, kdy jsem se společně s pacientem snažila ovlivnit jeho hlavní klíčové 

oblasti bolesti. 

Léčebný a diagnostický plán (dle ordinace lékaře): 

 Léčebná tělesná výchova (dále jen LTV) kondiční a dechová cvičení, cvičení na 

neurofyziologickém podkladě, cvičební jednotka pro pacienty s AS, senzomotorická 

cvičení, LTV na míčích a plošinách, cvičení na posílení hlubokého stabilizačního systému 

páteře, vše individuálně, dle tolerance 
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 Protažení zkrácených svalových skupin - paravertebrální svaly, flexory kyčlí a kolen billat 

 LTV na přístrojích - pohyblivý chodník zátěž i čas dle tolerance 

 Termoterapie na celou páteř 

 Reflexní masáž (dále RM) na LS oblast střídavě s šíjí, do vymizení reflexních změn 

 Aplikace FT a mechanoterapie (dipólové vektorové pole, nosná frekvence 4,0 kHz, AMP 

100 Hz, rotace AUTO, 3 sekundy doba rotace lumbálně, 13 minut; UZ na P-V svalstvo Th 

oblasti, fr. 2/8, hlavice 3 Mhz, 1 W/cm2, 6 minut semistatickou aplikací; MGT 500 h 

aplikátor B 01 na L-S páteř a kyčelní klouby, program 33, zvyšující se magnituda 

z počáteční 3 na konečnou 6, 40 minut) 

 Instruktáž pacienta pro domácí cvičení  

 Procedury 2x týdně, celkem 6x 

 Kineziologické vyšetření na začátku a na konci terapie 

 

 

2.1.3.1  Cíle terapie: 

 

 zlepšit kvalitu života pacienta ovlivněním subjektivních potíží - zmenšení bolestí hrudníku 

a levého třísla 

 zvětšit dechovou amplitudu 

 ovlivnit porušenou předozadní stabilizaci aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře 

 uvolnit kůži, podkoží a fascie ve zmiňovaných oblastech 

 ovlivnit zkrácené svalové skupiny  

 udržet a zlepšit funkční pohyblivosti celé páteře a kořenových kloubů, zabránit kyfotizaci 

Th páteře 

 zlepšit pohybové stereotypy  

 upravit režimová opatření 

 zlepšit celkovou kondici pacienta 

 motivace k provádění domácích cvičení                                                                                                                                                    
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2.1.3.2  Metodiky 

 

 Respirační fyzioterapie se zaměřením na udržení pohyblivosti hrudníku, nácvik všech typů 

dýchání, statická a dynamická dechová gymnastika 

 Měkké techniky na oblasti s hyperalgickými zónami a trigger pointy, uvolnění hrudních 

fascií, míčkování 

 Mobilizace S-I skloubení, páteře a žeber 

 Ovlivnění zkrácených struktur s využitím postfacilitační inhibice, postizometrické relaxace 

a antigravitační relaxace 

 Cviky na aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře s ošetřením reflexním změn, 

nácvik napřímení hrudní páteře, nácvik bráničního dýchání v kaudálním postavení 

hrudníku 

 Cviky na udržení a zvětšení rozsahu pohybu páteře, horních a dolních končetin, využitím 

spinálních cvičení, protahování, cvičení do záklonů, švihové pohyby, tahové pohyby do 

maximálního rozsahu pohybu s využitím gymballu, overballu, flexibaru, therabandu, 

ribstolu 

 Prostředky fyzikální terapie a mechanoterapie dle ordinace lékaře  

 Nácvik automobilizačních cvičení pro doma se zaměřením na problémové oblasti krčního 

a bederního sektoru a především na ramenní a kyčelní klouby 

 Cvičení na zlepšení funkce nohy - cvičení dle Freemana 

 Preventivní polohování 

 

 

2.1.4  Vlastní postup terapie (celkem 3 týdny) 

 

1. týden terapie  

      Po seznámení s pacientem, celkovém kineziologickém vyšetření a stanovení cílů terapie 

přistupuji při první návštěvě: 

 k uvolnění měkkých tkání v oblasti ventrální, laterální i dorzální části hrudníku, hrudních 

fascií, šíjových svalů - m. trapezius billat, m. levator scapulae billat, mm. scaleni a m. 

sternocleidomastoideus billat, ovlivnění hyperalgických zón s trigger pointy v oblasti Th- 

L přechodu, S-I skloubení, ošetření dlaní a palci, poté tlakem s vyčkáním na fenomén tání 
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(15 sekund) a dále 30 sekund setrvávám v poloze dosažené v předpětí, na větších plochách 

i s měkkým míčkem, pacientovi nedělá potíže ležet na zádech, boku ani břiše 

 k provádění respirační terapie - zpočátku učím pacienta uvědomění si vlastního dechu, 

nácvik dechové vlny kaudokraniálně, dále lokalizované dýchání do horních partií 

hrudníku, střední i laterální části hrudníku, kdy jsem pacientovi podložila dorsální část 

hrudníku overballem , dále do bránice s lehkým manuálním kontaktem, po zvládnutí 

soustředit dech do jednotlivých částí jsem přidala dynamickou dechovou gymnastiku 

s protažením pectorálních svalů, automobilizaci hrudní páteře v poloze v kleče na čtyřech 

končetinách, naučila jsem pacienta při nádechu táhnout ramena dozadu dolů a klást důraz 

na aktivní výdech 

 k  mobilizaci S-I skloubení dle Lewita - křížový hmat, dle Tichého - obnovení kloubních 

vůlí za bariérami ve všech směrech pohybu, dvěma manévry, kterými jsem zasáhla pohyby 

v S-I skloubení v kraniokaudálním i ventrodorzálním směru (pracovní název“volant“) (viz      

obr. č.15 a č.16), v této poloze výdrž po dobu desítek sekund, vyvíjím sílu izometrického 

charakteru. Dále trakce L páteře dle Lewita  vleže na břiše, mobilizace L páteře dle 

Tichého s pružením v předozadním i laterálním směru, kde došlo k omezení kloubní vůle. 

Mobilizace Th páteře do extenze dle Lewita, mobilizace sternocostálních skloubení a žeber 

dle Mojžíšové vsedě pro horní žebra, pro dolní vleže na boku. 

 

Obrázek č. 15  Léčba bloku S-I kloubu                                        Obrázek č.16 Léčba bloku S-I kloubu   

 - 1. manévr (Tichý, 2006). - 2.manévr (Tichý, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 k senzomotorickým cvičením na balančních plochách (válcové úseči a čočce) pro aktivaci 

klenby nohy, nácvik malé nohy nejprve vsedě, ve stoji - udržení vzpřímeného držení těla, 

postupně přenášení váhy a aktivní udržení v rovnovážné poloze 

 k protažení pectorálních, scalenových svalů, flexorů kyčelního kloubu pomocí 

postfacilitačních technik (viz obrázek č. 17), ovlivňuji reflexní změny v oblasti břišních 
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svalů s následným nácvikem bráničního dýchání v kaudálním postavení hrudníku a 

s napřímeným držením páteře vsedě. 

 k režimovým opatřením - doporučila jsem zhubnout, upozornila jsem pacienta na 

pravidelný pohyb, denní cvičení dle zadaných cviků (viz příloha č.1), provedla jsem 

instruktáž automobilizačních cviků pro domácí cvičení, polohování - nespat a nezůstávat 

delší dobu v poloze na boku, střídat polohu na břiše a zádech, upravit pracovní prostředí - 

pacient je řidič nákladního auta, doporučila jsem časté protahování a změnu polohy, projít 

se kolem auta, tvrdé lůžko, vhodné sporty  - plavání více znak, vhodné cvičení ve vodě    

 termoterapie s následnou RM na LS páteř dle ordinace lékaře (provádí masér) 

 dle ordinace lékaře pacient ještě každou návštěvu absolvoval k udržení kondice chůzi na 

pohyblivém chodníku  rychlostí 3,5km/h, náklon 10% 15 minut bez potíží, s upozorněním 

na vzpřímené držení těla a s optickou kontrolou v zrcadle 

 k aplikaci FT a mechanoterapie dle ordinace lékaře  

 

         Obrázek č. 17  Protažení flexorů kyčelního kloubu (Kabelíková, Vávrová, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. týden terapie - přistupuji : 

 ke kontrole zavedených cviků, jejich správného provedení 

 ke kontrole stavu měkkých tkání v oblasti hrudníku a šíje, paravertebrálních svalů Th- L 

oblasti, provedla jsem instruktáž postfacilitačních technik na oblast šíje, oblast prsních 

svalů, trakce L páteře, nácvik automobilizace S-I skloubení dle Mojžíšové - cvik „žabák“ 

 k aktivaci souhry svalů bránice, pánevního dna a břišních svalů s hlubokými svaly páteře a 

flexory krku v souhře s extenzory C páteře a horní Th páteře, a to v poloze vleže na zádech 

s kyčelními klouby a kolenními klouby ve flexi 90° položené na velké kostce v mírné 

zevní rotaci v kyčelních kloubech, v této poloze vytvořím palpační tlak v oblasti třísel a 

pacient se snaží vytlačit břišní stěnu proti mému odporu, stále podporuje dýchání do oblasti 

mých rukou, aniž by uvolnil aktivitu břišních svalů 
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 k využití cviků na stabilizaci páteře, pánve a dolních končetin na velkém míči - vsedě 

k tréninku udržení rovnováhy a balance (viz obr. č.18a, 18b) 

       

Obrázek č. 18a  Správný sed na míči                                                Obrázek č. 18b Zvednutí jedné DK 

      - počáteční poloha (Špringrová, 2008).                                                 - z podložky (Špringrová, 2008). 

 

 

 k aktivaci mediálního vastu quadricepsu, uvolnění bederní páteře pohupy stranou a dále 

protažení zad přes míč s mým přidržením, kde protáhnu i obě paže s výdechem laterálně 

přes míč (viz obr. č.19a, 19b) 

 

 

Obrázek č. 19a  Výchozí poloha  Obrázek č. 19b  Vlastní provedení 

 (Špringrová, 2008).       (Špringrová, 2008). 
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  k provádění trakce kyčelního kloubu a protažení ligament v kyčelním kloubu dle Lewita, 

dále postizometrickou relaxaci m. iliopsoas billat, m. rectus femoris billat a m. tensor 

fasciae latae billat 

 k provedení visu na žebřinách zády k nim, pacient se uchopí rukama žebřin nad hlavou a 

vyvěsí celé tělo, přičemž se drží na rukách a vyrovnává vahou těla zakřivení páteře, volně 

dýchá, několik sekund vydrží, druhý cvik je bokem k žebřinám, zevní ruka vzpaží a chytí 

se žebřin ve výšce nad úrovní hlavy, druhá paže se drží žebřiny u těla, vyvěsí se oporou o 

žebřiny tentokrát laterálně - bokem do strany 

 k chůzi na pohyblivém chodníku 15 minut 4km/h, náklon 10% a s upozorněním na správné 

držení těla, při chůzi zdůrazněno, aby dolní končetiny dostatečně extendoval, zraková 

kontrola v zrcadle 

 termoterapie a RM na C páteř dle ordinace lékaře (provádí masér) 

 k aplikaci fyzikální terapie a mechanoterapie dle ordinace lékaře 

 

3. týden terapie - přistupuji : 

 ke kontrole zadaných domácích cvičení 

 k cvičení s flexibarem ve stoji, soustředím se na správné postavení segmentů páteře, po 

každé sérii provádím s pacientem protažení ramenních kloubů, pacient nezadržuje dech, 

vsedě s flexibarem a pokrčenými dolními končetinami pokládá pacient tělo do mírného 

náklonu a opět vyrovná, následuje protažení celé páteře s výdrží vsedě s úklony do stran, 

konečnou polohou je klek, v kterém pacient rozkmitá flexibar v předpažení a postupně jej 

posouvá do upažení, po každém cviku následuje protažení paží a páteře v kleku 

s nataženými pažemi před sebe 

 k provádění spinálních cvičení od aker až po flektované končetiny u břicha s  rotací hlavy 

na opačnou stranu, snaží se vždy s výdechem uvolnit končetiny a hlavu a vydržet v pozici 

 k nácviku antigravitační relaxace (dále AGR) dle Lewita pro domácí cvičení - m.quadratus 

lumborum ve stoji rozkročmo v úklonu - trup nadzvedává během pohledu nahoru  

a nádechu, povolí dolů s výdechem a pohledem dolů, m. iliopsoas - na zádech na kraji 

lehátka, jedno koleno flektované končetiny přitažené k břichu, druhá visí volně přes okraj, 

lehce zvedá koleno visící končetiny během nádechu a během výdechu - relaxace klesá,  

na m.rectus femoris ve stejné poloze, začíná s nádechem s extendovanou končetinou 

v kolenním kloubu a poté s výdechem krčí visící kolenní kloub více pod lehátko, pro        

m. tensor fasciae latae poloha v leže na boku na konci lehátka, dolní končetina flektovaná 
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na lehátku a horní visí přes okraj v addukci, pacient zvedne končetinu asi o 2 cm a spouští 

dolů, vše billat 

 pro flexory kolenního kloubu - pacient leží na břiše a dolní končetiny visí přes okraj  

a opírají se o zem, pacient nadzvedne jednu končetinu nataženou nad zem a pak jí spouští 

k zemi. M. piriformis - pacient leží na břiše, dolní končetina ve vnitřní rotaci - při nádechu 

mírné nadzvednutí chodidla a s výdechem klesá a pacient relaxuje. Pro AGR m.pectoralis 

major vleže na zádech, horní končetina spuštěna mimo lehátko pro dolní sternální část 

vzpažená zevnitř, pro sternální střední a horní 90° abdukce a zevní rotace v ramenním 

kloubu a pro část clavikulární a m. pectoralis minor zevně rotovaná a extendovaná 

končetina spuštěná mimo stůl, vždy pacient nadzvedne končetinu 20 sekund výdrž, poté  

30 sekund uvolní do protažení. Pacienta zainstruuji o protažení šíjových svalů - AGR m. 

trapezius vsedě  - pomalu zvedá ramena a nadechuje, zadrží dech a s výdechem spouští 

ramena dolů, m. levator scapulae - leh na zádech, ruka na postižené straně v supinaci 

položena pod hýžděmi, druhá ruka pod hlavou, prsty leží na protilehlém uchu  

a touto rukou si pacient uvede hlavu do úklonu, při AGR mm.scaleni leží na boku neléčené 

strany, hlava podložena, s nádechem pacient zvedá hlavu nad horizontálu, s výdechem 

pokládá zpět, pro m. sternocleidomastoideus AGR v leže na zádech na stole s měkkým 

okrajem, hlava otočená, s nádechem a pohybem očí k čelu se kyvač kontrahuje  

a s výdechem dochází k poklesu hlavy působením gravitace (vše billat) 

 ke stabilizaci pánve vleže na boku s overballem pod kyčlí, kdy se pacient snaží udržet 

pozici v rovině, nácvik napřímení hrudní páteře v poloze 3. měsíce dle Koláře - s oporou o 

HKK vleže na břiše - pacient se opře o lokty a zvedá hlavu s úmyslem pohybu vpřed 

 k chůzi na pohyblivém chodníku jako v předchozí terapii 

 termoterapie s následnou RM na LS páteř dle ordinace lékaře (provádí masér) 

 k aplikaci fyzikální terapie a mechanoterapie, jak zavedeno 

 

 

2.1.5  Výstupní vyšetření I. 

 

1. Subjektivní pocity pacienta - po absolvování terapie se pacient cítí lépe, došlo k úlevě 

od bolestí na hrudníku,(viz graf č.2), lépe se mu dýchá, má pocit volnějšího hrudníku. 

Pozoruje po ránu zlepšenou pohyblivost páteře, v noci se méně budí. Zpočátku 

fyzioterapeutické léčby došlo k mírnému zhoršení stavu, pacient se cítil rozlámaný, což 

postupně během denních činností již nepozoroval a během dalších terapií tento pocit 
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mizel. Bolest v levém třísle také ustupuje, ale při delším sezení se objevuje, než se 

pacient rozejde. Pacient dobře reagoval na aplikaci elektroterapie a mechanoterapie. 

Pozitivně popisuje uvolnění svalů po aplikaci termoterapie a reflexní masáže. 

 

Graf. č.2 

 

 

2. Statická aspekce (celkové zhodnocení pacienta) 

     Pacient ve stoji stabilní, flekční držení trupu, dolní a horní zkřížený syndrom zůstaly pouze        

v náznaku. 

 

3. Vyšetření olovnicí 

 Olovnice spuštěná z boku neprojde oblastí acromionu ani hlavičky radia, již protne 

havičku fibuly a dopadne blíže k zevnímu kotníku, asi 5 cm. 

 Olovnice spuštěná zezadu dopadá mezi paty, její vzdálenost od C lordosy je 3 cm, od L 

lordosy 4 cm. 

 Olovnice spuštěná zpředu odhalí stále tažení pupku doleva. 

 

4. Vyšetření stoje zezadu 

     V oblasti pánve, hýždí jsem neshledala rozdílné parametry, v oblasti hamstringů a 

adduktorů  jsem nepozorovala nápadná bříška, v oblasti lýtek stále nápadné otoky, paty 

kvadratické, plochonoží billat. Zvýrazněny paravertebrální valy Th-L přechodu, lopatky 
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v lehké zevní rotaci. Při palpačním vyšetření pánve jsem potvrdila zvětšenou anteverzi 

pánve, při vyšetření fenoménu předbíhání a spine sign již bez patologie. 

 

5. Vyšetření z boku 

     Stále prokazuji anteverzi pánve, osa bránice se jeví kolměji k ose páteře. Z boku stále 

vidím zvětšenou a prodlouženou Th kyfotizaci. Hrudník v mírnějším inspiračním postavení, 

hlava lehce předsunuta. Ramenní klouby v mírnější protrakci. 

 

6. Vyšetření stoje zpředu 

     Zlepšení vidím v oblasti m.pectoralis major a m. trapezius, m.sternocleidomastoideus, 

který není zvýrazněn (billat). 

 

7. Vyšetření stoje v modifikacích 

     Trendelenburgova zkouška - dostačující, bez deficitu. Při stoji na levé DK hra šlach prstců, 

práce plosky zvýrazněná. 

 

8. Vyšetření chůze 

     Chůze pacienta stále s hlasitým došlapem, chodidlo se odvíjí lépe od podložky, důraz stále 

kladen na patu, odraz palce výraznější. Rotace horní části trupu minimální s optimálním 

pohybem horních končetin. Při modifikované chůzi s elevací HKK pánev v ose. 

 

9. Palpační vyšetření 

Vyšetření měkkých tkání 

V oblasti kůže, podkoží i fascií  paravertebrální oblasti především Th-L a S-I skloubení 

nacházím lehké omezení posunlivosti, latentní  TrPs zůstávají v oblastech m.pectoralis major, 

m.rectus abdominis . Omezené pružení S-I skloubení, sternocostálního skloubení.  

 

10.  Hodnocení aktivity onemocnění - BASDAI I.na konci terapie (viz tabulka č. 13): 

Tabulka č. 13  Hodnocení aktivity onemocnění dle BASDAI I na konci terapie. 

 1. Intenzita únavy 20 

 2. Bolesti páteře 30 

 3. Bolesti periferních kloubů 0 

 4. Lokální citlivost - pohmat, tlak 20 

 5. Ranní ztuhlost - pocit 20 

 6. Ranní ztuhlost - hodin 10 

Výsledek činí 16,6 mm  téměř o polovinu došlo ke zlepšení. 
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11.  Vyšetření zkrácených svalů I. - zlepšení vyznačeno (Janda, 2004)(viz tabulka č.14): 

 

Tabulka č. 14  Závěrečné vyšetření nejčastěji zkrácených svalů I. (Janda, 2004). 

SVAL PDK/pravá strana/ LDK/levá strana/ 

Flexory kyčelního kloubu 0 1 

M. piriformis 0 0 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

M. quadratus lumborum 1 1 

Paravertebrální svaly 1 1 

Pectoralis major 1 1 

Aadduktory kyčelního kloubu 0 0 

M. trapezius - horní část 1 1 

M. levator scapulae 1 1 

 

12.  Závěrečné dynamické vyšetření páteře I. (viz tabulka č.15): 

 

Tabulka č. 15  Závěrečné dynamické vyšetření páteře I. 

Thomayer 10cm 

Stibor 6,5cm 

Schober 4cm 

Ottův index 2 +1cm 

Lateroflexe 15 cm bilat 

Stoj na váze LDK 70kg  PDK 67kg 

Odchyl od vertikální osy není 

Lasseque negativní billat 

Lenoch 1,5cm 

Forestierova fleche 3 

Čepoj 1,5cm 

Nos- akromion 17 cm bilat 

Laterální flexe C páteře 40° bilat 

 

13.  Vyšetření dechového stereotypu I. 

     Při spontánním dýchání pacient cílí dech z větší části do bránice a dále do střední části 

hrudníku, bez zapojení pomocných dechových svalů. Rozdíl měření mezi inspiriem  

a expiriem jsem naměřila nyní 6 cm. 
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14.  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy I. 

 Vyšetření stereotypu extenze v kyčelním kloubu - zjistila jsem, že dochází k převaze 

zapojení ischiokrurálních svalů, dále m. gluteus maximus a jako poslední se aktivují 

kontralaterální paravertebrální svaly především Th-L segmentů zároveň s homolaterálními. 

 Vyšetření stereotypu abdukce v kyčelním kloubu - tensorový mechanismus stále přebírá 

pohyb, pohyb do abdukce veden zevní rotací. 

 Vyšetření stereotypu flexe trupu  -  zjistila jsem, že  předpaženými HK lze dosáhnout 

pouze polohy s nadzvednutím krční a částečně hrudní páteře, dále nelze testovat pro 

překlápění pánve a rozestupu přímého břišního svalu. 

 Vyšetření stereotypu flexe šíje - pacient udrží hlavu ve flexi 10 sekund, dále není již 

možné hlavu udržet. 

 Vyšetření stereotypu abdukce v ramenním kloubu - zde nenacházím změny. 

 Cílené zkoušky na m. serratus anterior - při zvětšení Th kyfosy a zpětné fázi kliku došlo 

k odlepení lopatky v menší míře než na počátku. 

 

15.  Vyšetření posturální stabilizace dle Koláře I. 

 Brániční test - pacient vyvine protitlak proti mému odporu do oblasti laterokaudálních 

mezižeberních prostor při nádechu, avšak nedokáže udržet dosáhnutou pozici při výdechu 

 Test břišního lisu - pro pacienta stále obtížná poloha, při opoře končetin o mou ruku lze 

udržet nastavení hrudníku a rovnoměrné zapojení břišních svalů po krátkou dobu 

 Extenční test - při extenzi hlavy a páteře aktivita paravertebrálních svalů oblasti Th-L 

přetrvává, ale již není v takové míře  

 

 16.  Antropometrické vyšetření I.  

     Při závěrečném měření délek končetin jsem neshledala žádné rozdíly oproti původnímu 

měření. Při měření obvodů stále přetrvává otok lýtka a mírně i kotníku levé dolní končetiny 

(doporučila jsem pacientovi konsultovat s obvodním lékařem, zjistit z jaké příčiny). Při 

měření obvodů horních končetin jsem potvrdila dominanci pravé horní končetiny. 

 

17.  Goniometrie - metoda SFTR (ve °) I. 

     Změny rozsahů v kořenových kloubech při závěrečném vyšetření jsou uvedeny v tabulce  

č. 16. 
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Tabulka č.16  Závěrečné zhodnocení kloubních rozsahů pohybu I. (Janda, Pavlů, 1993). 

Kloub 
Pravá  

aktivně 

Pravá              

pasivně 

Levá               

aktivně 

Levá               

pasivně 

Kyčelní kloub 

S15-0-120 

F 40-0-20 

R 40-0-20+ 

S 15-0-125 

F  45-0-25 

R 45-0-25 

S   10-0-115 

F   35-0-20 

R   40-0-25 

S 10-0-120 

F 40-0-25 

R 40-0-30 

Ramenní kloub 

S30-0-170 

F165-0-40 

R 80-0-70++ 

S 35-0-175 

F 170-0-40 

R  85-0-75 

S  40-0-175 

F 165-0-40 

R  80-0-70 

S  40-0-175 

F  170-0-40 

R  85-0-75 

+Poznámka: rotace v kyčelním kloubu měřeny v 0 °flexi v kyčelním kloubu (S0). ++ Rotace v ramenním kloubu 

měřeny v 90°abdukci v ramenním kloubu (F90).    

                              

18.  Zhodnocení svalové síly dle Jandy I. 

     Na dolních končetinách jsem neshledala rozdíly od původního vyšetření, pouze stranový 

rozdíl dominantní pravé dolní končetiny. Oslabení břišních svalů trvá na stupni  2-3  

svalového testu dle Jandy. Vyšetření abdukce lopatky s rotací billat jeví znánky mírné 

insuficience, dosahuje svalové síly 3+, náznak scapuly alata.  

 

 

 2.1.5.1  Výstup ze závěrečného vyšetření 

  

     Při vyšetření stoje aspekcí jsem pozorovala napřímení těla ve stoji, pacient si více 

uvědomuje postavení segmentů páteře. Při kontrolním vyšetření olovnicí jsem shledala 

 přiblížení k normě. Vyšetření aspekcí zezadu potvrzuji hypertonické valy paravertebrálního 

svalstva Th-L přechodu, otoky lýtek, plochonoží, kvadratické paty, mírně odstávající lopatky 

při zvětšené Th kyfose. Z boku anteverze pánve, zvětšená kyfotizace hrudní páteře, ramenní 

klouby v protrakci. Zpředu vidím zlepšení v postavení hlavy a ramenních kloubů. 

Trendelenburgova zkouška již bez patologie. Palpační vyšetření pánve stále vykazuje 

anteverzi pánve, spine sign a fenomén předbíhání negativní. V oblasti měkkých tkání 

potvrzuji deficit v možnosti protažení m.rectus abdominis a m.pectoralis major billat, TrPs 

vymizely z oblasti šíjových svalů, stále  palpuji omezení joint play v S-I skloubeních a 

sternocostálních skloubeních. Vyšetřením zkrácených svalů na závěr terapie jsem prokázala 

zlepšení, zůstává malé zkrácení v oblasti flexorů kolenního kloubu, m. quadratus lumborum, 
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šíjových svalů. Při dynamickém vyšetření páteře jsem zjistila zlepšení, jak rozvoj celé páteře 

při předklonu, tak v jednotlivých úsecích, došlo ke zvětšení úklonu na obě strany. Při chůzi se 

odvíjí lépe chodidlo od podložky. Vyšetřením dechového stereotypu na závěr jsem prokázala, 

že pacient dokáže využít bránici nejen jako dechový sval. Vyšetření pohybových stereotypů 

dle Jandy ukázalo, že nedošlo k velkým změnám. Testy posturální stabilizace dle Koláře 

vykazují známky insuficience, ale v menší míře. Antropometrická vyšetření zůstala beze 

změn. Při goniometrickém vyšetření kořenových kloubů, které jsem porovnala s původním 

měřením, je viditelné zlepšení o 5-10 stupňů. 

 

 

2.1.6  Dlouhodobý  fyzioterapeutický  plán 

 

 Po absolvování ambulantní terapie a ukončení léčby má pacient několik možností co dál se 

svou nemocí. O ní je informován, ví, že je sice doposud nevyléčitelná, ale přesto je 

poměrně dobře ovlivnitelná nejen farmakologicky, ale také soustavnou rehabilitací. Tudy 

vede cesta zvládnout tuto nemoc. Stále jsem mu připomínala, aby si zavzal cvičení do 

svého režimu, což doposud nedělal, pouze když opravdu nebylo ráno možné se pohnout, 

sáhl na internetu po ulevujících cvicích. 

 Pacient nemůže opustit svou práci, ikdyž  pro něj není ideální. Informovala jsem ho o 

dynamice sedu dle školy zad, je vhodné, aby využil každé volné chvilky k protažení.  

 Doporučila jsem výběr vhodné matrace do lůžka. Nesmí být příliš měkká, aby podporovala 

flekční držení.  

 Vhodnými sportovními aktivitami jsou plavání - znak či kraul, hry a cvičení v teplé vodě, 

např. aqua aerobik, volejbal, házená, tenis, běžky, turistika či nordic walking. 

 Pro pacienta je důležité, aby tělo nepřetěžoval ani dynamicky ani staticky, nepřepínal své 

síly.  Svoji životosprávu je dobré upravit tak, aby eliminoval stres a únavu, udržoval se 

v dobré psychické pohodě a pohybové činnosti prokládal dostatkem odpočinku. 

Psychosociální izolace pacienta zatím neohrožuje, je obklopen rodinou, pracovním 

kolektivem, kamarády.  

 Pacient by měl udržovat svoji tělesnou hmotnost v normě, doporučila jsem poradnu pro 

výživu, vzhledem ke genetické zátěži, kdy se v rodině vyskytuje diabetes mellitus  

a kardiovaskulární onemocnění. Bude nutné snížit váhu za každou cenu. 

 Pacientovi jsem informovala pacienta o možnosti absolvovat pravidelně lázeňskou léčbu, 

kterou navrhuje revmatolog právě od II. stupně choroby. Místy v naší republice jsou např. 
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Jáchymov, Bechyně, Velichovky, Hodonín, Třeboň či  Bohdaneč, kde mají bohaté 

zkušenosti s léčbou. V Jáchymově např. s radonem. 

 Informovala jsem pacienta o Klubu bechtěreviků, který vydává informační občasník 

Bechtěrevik a pořádá rekondiční pobyty. Klub organizuje rehabilitační cvičení  

a plavání, přednášky a besedy s lékaři. 

 

 

2.1.7  Zhodnocení terapie 

 

     Pacient při léčbě dobře spolupracoval, snažil se aktivně zapojit pravidelným cvičením. 

Zda-li jsme společně dosáhli cílů, které jsme na počátku pojmenovali, to se pokusím 

v následujících řádcích popsat. Subjektivní pocity pacienta jsou ve smyslu zlepšení, úlevy od 

bolesti a pocitu lepší pohyblivosti páteře a kořenových kloubů, hlavně po ránu, lépe se mu 

dýchá, cítí uvolnění hrudníku, zlepšení bolestí levého třísla. Tomu odpovídá zlepšení na VAS 

bolesti, zlepšení hodnot BASDAI. Při objektivních vyšetřeních jsem zjistila zvýšení 

amplitudy hrudníku, zlepšení předozadní stabilizace páteře. Uvolnění měkkých tkání v oblasti 

kůže, podkoží a fascií paravertebrální části Th-L přechodu, šíjových svalů, m.quadratus 

lumborum, hamstringů, adduktorů, zevních rotátorů, levého m. iliopsoas , kde došlo 

k ovlivnění TrPs. Zvládla jsem společně s úsilím pacienta udržet a zlepšit pohyblivost celé 

páteře a kořenových kloubů. Snažili jsme se zabránit další kyfotizaci Th páteře. Důležitým 

výstupem z terapie je pro pacienta uvědomění si vlastního těla, problémových oblastí a práce 

s nimi. Velice přínosný je vždy můj manuální terapeutický zásah a možnost volby zasáhnout 

v konečných polohách pohybu, kam pacient svou vlastní snahou nemůže zajít, pouze pomocí 

žebřin, visy. Neustále vytrvat a pokračovat v každodenním cvičení 20- 30 minut podle 

zadaných cviků, dodržování režimových opatření, přestože, někdy neústupná únava brání 

v jakémkoliv pohybu. U pacienta s II. stupněm onemocnění se mi podařilo odstranit 

zvolenými metodikami subjektivní potíže.  V popředí stálo tedy ovlivnění pohyblivosti 

hrudníku a ovlivnění bolesti levého třísla, která po odstranění blokád S-I skloubení a 

protažení zkráceného m.iliopsoas, zmizela. V tomto stadiu se metodikami podařilo ovlivnit 

měkké tkáně, zkrácené svaly, S-I a sternocostálních skloubení jejich mobilizací. Cviky 

extenční, spinální pomohly udržet a zlepšit pohyblivost páteře. Ovlivnění postury  a dýchání 

nácvikem HSS. Využití různých typů dýchání k obnovení pohyblivosti hrudníku. 
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 2.2  Kazuistika II 

 

2.2.1  Základní údaje o pacientovi 

 

Rok narození:           1952 

Věk:     61 let 

Výška:   171 cm 

Tělesná hmotnost:  66,50 kg  

BMI:    22,7  

Pohlavi:   muž 

Hlavní diagnóza:  Morbus Bechtěrev V. stadia 

Přidružené diagnózy: Morbus hypertonicus in anamnesi, sine therapiam 

                                   Dermatitis seborhoica  

                                   Gonarthrosis  II. stupně oboustranně 

                                   Coxarthrosis bilat - PDK II. - III. stupně, LDK I.-II. stupně 

Pacient přijat k absolvování ambulantní terapie. 

 

 

2.2.2  Kineziologické vyšetření  

 

2.2.2.1  Anamnéza II. 

 

     Pacient zcela při plném vědomí, orientovaný místem, časem, osobou a spolupracoval 

velmi dobře. Řeč plynulá, bez poruchy. Zcela samostatný a soběstačný. 

Mobilita nemocného: chodící bez opěrných pomůcek po rovině i v terénu. 

Osobní anamnéza - prodělal běžné dětské nemoci, v dětství ještě černý kašel, zánět plic  

a jater, spálu. Hypertenze nyní v normě, bez medikace. Operace lipomu v levém podžebří, 

z úrazů fraktura pravého zevního kotníku, řešeno konzervativně. Od svých 24 let udává potíže 

ve smyslu bolesti zad, v roce 1995 diagnostikován Morbus Bechtěrev, sledován a léčen na své 

spádové revmatologii. 

Rodinná anamnéza - u rodičů si nevzpomíná na problémy se zády, již nežijí, má  

3 sourozence, dle pacienta jedna sestra AS nebo revma, druhá astma, třetí potíže nejasné 

etiologie, vlastní děti nemá, adoptoval syna. 
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Pracovní anamnéza - plný invalidní důchod od ledna 2005, před tím střídal zaměstnání, je 

vyučený elektrikář. 

 Sociální anamnéza - žije společně s manželkou v rodinném domě, do domu jsou 4 schody, 

opravy a práci kolem domu vykonává již s obtížemi, pomáhá mu syn. Zajímá se o papoušky, 

doma jich chová několik. 

Sportovní anamnéza - nikdy  nesportoval, v dětství tancoval v lidovém souboru, rád chodil 

na procházky, nyní pro bolesti zad, kolen, kyčlí jen omezeně s holemi na nordic walking. 

Alergologická anamnéza -  neudává.  

Farmakologická anamnéza - Piroxicam AL 20mg 1 - 0 - 0 

                                                 Maxi kalz 500 1x1 tbl. 

                                                 Protradon dle potřeby, tbl. 

                                                 Vigantol 4 gtt denně  

                                                 Celebrex 1 - 0 - 1  

Užívání návykových látek - kuřák 7 - 10 cigaret denně, snaží se přestat, alkohol pouze 

příležitostně, černou kávu 2x denně. 

Fyziologické funkce -  TK 160/80 mmHg, tep - 80  za minutu - pravidelný, 14 dechů za 

minutu - při bolestech žeber dyspnoe, chuť k jídlu dobrá, nehubne, teplota 36,6 ° C, stolice i 

močení bez potíží. Pacient udává, že v noci spí dobře. 

Rehabilitační anamnéza - vzhledem k pokročilému stadiu onemocnění je pravidelná, každý 

rok absolvuje pobyt na lůžkovém rehabilitačním oddělení, kde vybere infuzní terapii- 

s Neodolpasse, dostupné procedury individuální, skupinové i fyzikální léčby. Také navštěvuje 

pravidelně lázně Hodonín, které jsou nejblíže jeho bydlišti. Vzhledem ke zhoršení chůze mu 

byly již doporučeny na delší vzdálenost 2FB. 

Nynější onemocnění - od svých 24 let pacient udává bolesti zad, až v roce 1995 ozřejmen 

Morbus Bechtěrev, sledován a léčen na spádové revmatologii, v posledních 2 měsících 

výrazně zhoršeny bolesti bederní a krční páteře bez kořenového dráždění, musela být 

upravena medikace revmatoložkou. Subjektivně se objevují také v pravém ramenním kloubu, 

levém kolenním a pravém kyčelním kloubu, nejvíce po ránu, ale přetrvávají i po celý den        

v mírnější intenzitě. Bolesti krční páteře iradiují do hlavy, občas se objevují i závratě, bez 

nausey, dokonce dvakrát spadl. Graf č.3 znázorňuje charakteristiku bolesti na vizuální 

analogové škále. Pocit tuhosti ve sternocostálních skloubeních, hrudníku, takže se nemůže ani 

nadechnout. Charakter bolesti píchavý, svíravý v oblasti hrudníku, tupá se objevuje v oblasti 

drobných ručních kloubů. Poloha vleže na zádech bez podložení pro pacienta nemožná, hlava 

zůstává nad podložkou, nelze natáhnout kyčelní klouby do nulového postavení. 



79 
 

Graf. č.3 

 

 

Status localis (z lékařského vyšetření): páteř zcela ztuhlá v plynulé kyfóze od LS po CC 

přechod, nepružící, nerozvíjející se ani v jednom segmentu, Thomayer ke kolenům, jen 

ohybem v kyčlích, úklony nelze provést ani na jednu stranu, bez paréz na DKK, pružení na 

trny obratlů - nepruží v žádném úseku páteře, bolestivé, Lasseque billat 70 °, pohyb 

v kořenových kloubech je zachován až na pravou kyčel, kde je omezená rotace R (S90)        

20 - 0 - 15 a Patrik ++, drobné klouby rukou ztuhlé, držené v lehké semiflexi, kolena se 

známkami gonartrózy, ale bez výpotku, vazy pevné.   

  

 

2.2.2.2  Statická aspekce II. (celkové zhodnocení postavy pacienta) 

 

 pacient přiměřené výživy 

 barva i trofika kůže normální, bez zvýšené potivosti   

 při stoji patrné flekční držení páteře a flekční kontraktura v pravém kyčelním kloubu 

 postižena také krční páteř, oči musí pacient směřovat vzhůru 

 postavení HKK v lehké extenzi 

 stoj o širší bazi, kompenzovaný 

 při otáčení jde pacient celým trupem 

 bez nutnosti použití kompenzačních pomůcek 
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Charakteristika bolesti při začátku terapie na vizuální 
analogová škále II.:  

Řada 1 
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Vyšetření olovnicí  

 Olovnice spuštěná z boku vycházející z oblasti zevního zvukovodu neprochází oblastí 

acromionu ani hlavičky radia, prochází značně ventrálně. Oblastí trochanteru major 

neprojde, mine hlavičku fibuly, opět ventrálně a dopadá asi 7 cm před zevní kotník. 

 Olovnice spuštěná zezadu z oblasti záhlaví je opřena o hrudní kyfózu, neprochází 

interglutální rýhou, ale 1 cm od ní doprava, na zem spadá lehce vpravo mimo osu těla více 

k pravé patě. 

 Olovnice spuštěná z oblasti processus xiphoideus neprochází středem umbilicu - jde 

vpravo, spadá mírně k pravé špičce asi 5 cm před ní. 

 

Aspekční vyšetření zezadu 

 Pánev 

- ve frontální rovině shift doleva - potrvzeno při vyšetření olovnicí 

- obě spiny iliacy posterior superior aspekcí nezjištěny 

Doplnila jsem si palpačním vyšetřením pánve: 

- spina iliaca anterior superior a spina iliaca posterior superior l.dx níže , rovněž hřeben 

kosti pánevní vpravo níže    

- vyšetření fenoménu předbíhání jsem neohodnotila pro omezený předklon a rozvíjení 

páteře, při vyšetření spine sign jsem nepozorovala žádný pohyb v oblasti S-I skloubení 

 Taile a thorakobrachiální trojúhelníky  

- asymetrické, pravý vyhlazený, levý hlubší, odpovídá posunu pánve do leva 

 Michaelisova routa  

- nevyšetřitelná pro absolutní vyhlazení L-lordosy 

 Hýždě 

- subgluteální rýhy ve spodní části pokleslé, pravá nepatrně níže 

- nedostatečný tonus m. gluteus maximus billat 

- osa intergluteální rýhy uhýbá doleva 

 Hamstringy 

- výrazné bříško uprostřed stehna 

 Adduktory 

- vnitřní strany stehen v proximálních částech prominují  

 Kolenní klouby 

-  postavení kolenních kloubů - levý kolenní kloub náznak varozity 

-  popliteální rýhy rozbíhavé, více vlevo, jsou ve stejné výši 
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 Lýtka 

- kontury mediální a laterální části symetrické, pohledem viditelná bříška oboustranně 

 Paty 

- kulovité 

- osa hlezenních kloubů varózní 

 Klenba, prstce 

- plochonoží příčné i podélné billat, přední část nohy rozšířená, mírný otok v oblasti 

hlezenního kloubu vpravo 

- patrný oboustranně hallux valgus, kladívkovité prstce 

 Páteř 

- vertikální rýha neprochází trnovými výběžky, není v ose, páteř se v bederní části 

vychyluje doleva (sinistrokonvex)  

- paravertebrální svaly oploštělé, v oblasti C-Th přechodu v hypertonu 

 Postavení lopatek a tvar ramen 

- dolní vnitřní úhel lopatek odstává, scapula alata billat, lopatky v lehké zevní rotaci 

- elevace lopatek 

- viditelné zkrácení horních vláken m.trapezius billat 

- ramenní klouby v protrakci, pravý níže  

 Hlava 

- mírná lateroflexe doprava 

 Horní končetiny 

- v lehké semiflexi v loketních kloubech 

 

Aspekční vyšetření stoje z boku 

 Pánev 

- znatelné fixní anteflexní postavení spiny iliacy anterior superior vůči spině iliaca 

posterior superior billat 

 Zakřivení páteře 

- vyhlazená bederní lordóza, pozvolná kyfotizace bederní páteře k oblasti C-Th přechodu  

 Hrudník 

- inspirační postavení 

 Hlava 

- předsunuté držení 
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 HKK 

- protrakce ramen, v zapažení 

- semiflexe loketních kloubů 

- drobné ruční klouby ztuhlé v mírné flexi 

 DKK 

- hýždě pokleslé v dolní části 

- pravý kyčelní kloub ve flekčním držení 15 ° 

- kolenní klouby v semiflexi 

- postavení prstců - kladívkovité   

- rozšíření přední části nohy billat, otok pravého zevního kotníku 

 

Aspekční vyšetření stoje zpředu 

 Pánev 

- spina iliaca anterior superior vpravo je níže a pousnuta ke středu osy těla - ozřejmila jsem 

si palpačním vyšetřením 

 DKK 

- viditelná hypotrofie mediální části m. quadriceps femoris 

- patella uložena laterálně, levý kolenní kloub náznak varozity 

- pokles podélné i příčné klenby 

- hallux valgus a kladívkovité prsty billat 

 Břišní stěna 

- patrné zkrácení sternosymfyzeální vzdálenosti pro flekční držení trupu 

- prominuje při přechodu z tuhého hrudního koše 

- asymetrie levé strany, kde je znatelná prominence laterálně 

 Hrudník 

- inspirační rigidní postavení 

- patrné zkrácení m.pectoralis major 

 Krk, hlava, obličej 

- zvýšené napětí m. trapezius horních vláken 

- patrný reliéf m. sternocleidomastoideus billat 

- rotace a úklon hlavy doprava 

 Ramenní pletenec, HKK 

- ramenní klouby v elevaci, pravý níže 

- knoflíkovitá a gotická ramena oboustranně 
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 Vyšetření stoje v modifikacích 

- Romberg II. zvládá dobře, Romberg III. nejistý 

- Trendelenburgova zkouška - vyšetření na jedné noze 

Zkouška odhalila nedostatečnou laterální stabilizaci pánve, došlo k jejímu vybočení 

laterálním směrem na stojné končetině. Při stoji na jedné končetině - pravé i levé znatelná 

nejistota, vyrovnání pažemi a hra šlach prstců. 

 

 

2.2.2.3  Vyšetření chůze II. 

 

     Pacient chodí bez pomoci opěrných pomůcek, mírně nejistá působí s trupem v anteflexi, 

kyfotickým zakřivením páteře a předsunutým držením hlavy, snížen souhyb horními 

končetinami, s omezenou extenzí v kyčelních kloubech, které jsou ve flekčním držení, 

především pravý. Nacházím viditelné odlehčení levého kolenního kloubu pro bolest, napadání 

na PDK. Není již možná rotace páteře při chůzi, rovněž odvíjení chodidla od podložky je 

toporné, nevidím odraz palce od podložky. 

     Modifikovaná chůze - chůze s elevací HKK - činila pacientovi potíže, páteř stále ve 

flekčním držení, pouze předsun hlavy, docházelo k přepadávání vpřed. Chůze po patách a 

špičkách nečiní potíže. 

     Pacient je schopen s obtížemi zvládnout chůzi v nerovném terénu, po schodech bez potíží, 

raději se přidržuje zábradlí, výstup na židli nevyšetřuji. 

 

 

2.2.2.4  Palpační vyšetření II. 

 

Vyšetření měkkých tkání 

 vyšetření kůže 

- nalezla jsem omezení posunlivosti paravertebrální oblasti celé páteře - svalů krční, hrudní 

a bederní oblasti billat, oblasti S-I skloubení 

 vyšetření podkoží  

- zhoršená možnost protažení, nemohu provést kožní řasu v oblasti paravertebrálních svalů 

C, Th a L oblasti billat, oblasti S-I skloubení 

 vyšetření fascií 

- nemohu provést kožní řasu ve stejných místech, jak je uvedeno výše 
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 aktivní TrPs s typickými známkami jsem nalezla v oblasti paravertebrálních svalů, 

šíjových svalů - především v suboccipitálních  extenzorech krční páteře, m. trapezius horní 

vlákna, m. levator scapulae, m.sternocleidomastoideus, dále pectorálního svalstva, 

m.quadratus lumborum, hamstringů, adduktorů, zevních rotátorů kyčelních kloubů a 

m.iliopsoas vše billat 

 vyšetření joint play  

- nalézám restrikce v anterioposteriorním směru v ramenních kloubech, více v pravém RK, 

restrikce v pravém kyčelním kloubu, v kloubech bederní páteře a S-I skloubeních, kde také 

omezení ve smyslu restrikce, zcela bez pružení, přítomnost patologické bariéry v oblasti 

sternocostálních skloubení, kde ihned narážím na tuhou zarážku v pohybu 

 vyšetření ligament v oblasti kyčelních kloubů 

- na pravém kyčelním kloubu nemohu vyšetřit pro bolestivost, na levém kyčelním kloubu  

pozitivní nález 

Palpační citlivost nalézám při pružení na trny obratlů celé páteře, S-I skloubení, 

sternocostálního skloubení především 3.-7. žebra, kostrč palpačně citlivá. 

 

Vyšetření patelly a hlavičky fibuly 

 pohyblivost patelly na levém kolenním kloubu omezená o polovinu všemi směry oproti 

pravému kolennímu kloubu, vpravo bolestivá, přítomny drásoty, hlavička fibuly tuhá, 

nepohyblivá billat. 

 

Vyšetření čití 

 nezjistila jsem žádné poruchy povrchového ani hlubokého čití 

 

 

2.2.2.5  Hodnocení aktivity onemocnění - BASDAI II.  na počátku terapie 

 

     Pacient ohodnotil své pocity podle 6 následujících kritérií a ocenil je body v rozpětí           

0  - 100 mm (viz tabulka č. 17), tzn. 0 mm (žádná) do 100 mm (velmi těžká), vypočítaný 

průměr činí 48,3mm. 
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Tabulka č. 17  Hodnocení BASDAI II. na počátku terapie. 

 1. Intenzita únavy 30 

 2. Bolesti páteře 70 

 3. Bolesti periferních kloubů 30 

 4. Lokální citlivost - pohmat, tlak 50 

 5. Ranní ztuhlost - pocit 80 

 6. Ranní ztuhlost - hodin 30 

 

 

2.2.2.6  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy II. 

 

     Vyznačené testované svaly, jak je označeno v tabulce č.18 písmenem X - bylo obtížné 

testovat, pokud je přítomna již deformita, ankylóza, kontraktura, je přítomna již strukturální 

porucha. 

 

Tabulka č. 18  Vstupní vyšetření nejčastěji zkrácených svalů II. (Janda, 2003). 

SVAL PDK (pravá strana) LDK (levá strana) 

Flexory kyčelního kloubu     2 X 1  

M. piriformis     2 X 1  

Flexory kolenního kloubu 2  2 

M. quadratus lumborum     2 X     2 X 

Paravertebrální svaly      2 X     2 X  

Pectoralis major  2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

M. trapezius - horní část     2 X     2 X 

M. levator scapulae     2 X     2 X 

 

 

2.2.2.7  Dynamické vyšetření páteře II. 

Hodnoty vstupního dynamického vyšetření uvádím v tabulce č.19. 
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Tabulka č. 19  Vstupní dynamické vyšetření páteře II. 

Thomayer 37cm 

Stibor 1cm 

Schober 0,5cm 

Ottův index 0,5cm 

Lateroflexe 2 cm billat - vytažením paží 

Stoj na váze LDK 35kg  PDK 32kg 

Odchyl od vertikální osy doprava 

Lasseque negativní 70° billat 

Lenoch 7cm 

Forestierova fleche 24cm 

Čepoj                                                    0cm 

Rotace páteře 5° billat 

Nos -  akromion                                                   25cm bilat 

Laterální flexe C páteře                                                    0° billat 

                                       

 

2.2.2.8  Vyšetření dechového stereotypu II. 

 

     Amplituda hrudníku tedy rozdíl v centimetrech při maximálním nádechu a výdechu jsem 

naměřila 1cm (inspirium 83cm, exspirium 84cm).  

     Obtížné dýchání pro pacienta je v poloze vleže na břiše, vleže na zádech při pokusu  

o dechovou vlnu nepozoruji pohyb hrudního koše, lze pozorovat břišní (povrchový) typ 

dýchání s nedostatečným rozvinutím laterální části hrudníku. 

 

 

2.2.2.9  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy II. 

 

  Vyšetření stereotypu extenze v kyčelním kloubu, flexe trupu, flexe šíje vzhledem ke 

 strukturálním poškozením netestuji.  

 Vyšetření stereotypu abdukce v kyčelním kloubu - na pravém kyčelním kloubu pohyb 

veden se zevní rotací a flexí, souhyb celé pánve. 

 Vyšetření stereotypu abdukce v ramenním kloubu - při testování s odporem jsem 

odhalila při pohybu výraznou aktivitu horních fixátorů lopatek. 
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 Cílené zkoušky na m. serratus anterior - testování bylo obtížné pro výraznou 

hyperkyfózu Th páteře, při zpětné fázi kliku došlo k odlepení vnitřního okraje lopatky 

(scapula alata). 

 

 

2.2.2.10  Vyšetření posturální stabilizace dle Koláře II. 

 

 Brániční test - při snaze o aktivaci laterální skupiny břišních svalů a rozšíření 

laterokaudálních mezižeberních prostor shledávám, že je nemožné pro pacienta rozšířit 

mezižeberní prostory a udržet kaudální postavení hrudníku, je zde viditelný pouze náznak 

pohybu tímto směrem. 

 Test břišního lisu - v této poloze bylo nutné pacienta vypodložit, lze sledovat aktivitu 

břišních svalů ventrální skupiny, při snaze pacienta udržet končetiny jsem odhalila 

viditelný rozestup břišního svalstva v horní části m. rectus abdominis. 

 Extenční test - netestovala jsem pro nemožnost extenze v Th páteři ani jiných úsecích 

páteře, páteř  trvale v hrudní hyperkyfóse. 

 

 

 2.2.2.11  Antropometrická vyšetření II. 

 

Měření délky končetin (viz tabulka č. 20). 

 

Tabulka č. 20  Vstupní vyšetření délky DKK II. v cm. 

Měřené distance PDK LDK 

Anatomická délka (trochanter major - malleolus 

lateralis) 
85 85 

Funkční délky (SIAS – malleolus medialis) 85 87 

Umbilikomalleolární vzdálenost 100 100 
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Měření obvodů dolních končetin (viz tabulka č.21). 

 

Tabulka č. 21  Vstupní vyšetření obvodů DKK II. v cm. 

Měřené distance PDK LDK 

Obvod stehna 15 cm nad  patellou 47 46,5 

Obvod kolenního kloubu přes patellu 38,5 38 

Obvod lýtka 32,5 33 

Obvod přes malleolus medialis et lateralis 27 26 

Obvod přes nárt a patu 33 32 

Obvod přes hlavičky metatarsů 23 23 

 

 

2.2.2.12  Goniometrie II. - metoda SFTR (ve °) 

 

Tabulka č. 22 uvádí kloubní rozsahy při vstupním vyšetření. 

Tabulka č. 22  Vstupní vyšetření goniometrie II. 

KLOUB 
PDK / PHK PDK / PHK LDK / LHK LDK / LHK 

Aktivně pasivně aktivně pasivně 

Kyčelní 

kloub 

S 0 – 15 – 90 S  0 – 10 – 95   S  0 – 5 – 105  S  0 – 5 – 110 

F  20 – 0 – 5 F  25 – 0 – 5   F  30 – 0 – 5  F  30 – 0 – 5  

R 20 – 0 – 10+ R  25 – 0 – 15  R  25 – 0 – 15  R  30 – 0 – 20  

Kolenní 

kloub 
S  0 – 5 – 130 S  0 – 0 – 120   S  0 – 5 – 100  S  0 – 0 – 105  

Hlezenní 

kloub 

S  5 – 0 – 20 S  5 – 0 – 20  S  10 – 0 – 25  S 15 – 0 – 30  

R  5 – 0 – 10 R  5 – 0 – 10  R  10 – 0 – 30  R 15 – 0 – 30  

Ramenní 

kloub     

 S 10 – 0  – 150  S 10 – 0 – 160           S 10 – 0 – 160  S 10 – 0 – 160  

F 140 – 0 – 5    F 140 – 0  – 10     F  140 – 0 – 5  F 140 – 0 – 10          

R 60 – 0 – 50++  R 65 – 0 – 55  R 65 – 0 – 60  R 70 – 0 – 65  

Loketní 

kloub       
S 0 – 5 – 130  S 0 – 0  – 135      S   0 – 5 – 130    S  0 – 0 – 135  

Předloktí R 70 – 0 –70  R  75 – 0 – 75     R  70 – 0  – 70   R 75 – 0 – 75  

 

Zápěstí 
S 60 – 0  – 45   S   60 – 0 – 45    S  60 – 0 – 45 S 60 – 0 – 45 

 F  15 – 0 – 30  F 20 –  0 – 30      F  15 – 0 – 30  F 20 – 0 – 30  



89 
 

+Poznámka: rotace v kyčelním kloubu měřeny v 90° flexi v kyčelním kloubu (S90). ++ Rotace v ramenním 

kloubu měřeny v 90°abdukci v ramenním kloubu (F90).    

Pohyb v drobných ručních kloubech - MP 1.- 4. prstu - 5° flekční kontraktura, nelze pasivně 

vyrovnat, v IP 1, IP 2  2.- 4. prstu ve flektované poloze 10°, lze zavřít prsty do dlaně. 

 

 

2.2.2.13  Vyšetření svalové síly II. 

 

     Při vyšetření svalové síly břišních svalů (m. rectus abdominis, mm. obliquí) jsem zjistila 

svalovou sílu 2-3 podle Jandy. V oblasti kyčelních kloubů oslabení extenzorů (m.gluteus 

maximus), abduktorů (m. gluteus medius) billat dosahující svalové síly 2-3. 

 

 

2.2.2.14  Výstup  ze vstupního vyšetření II. 

  

     Největší potíže dle subjektivních údajů činí pacientovi bolesti páteře, a to oblasti krční a 

bederní, dále kořenových kloubů, především pravého kyčelního a ramenního kloubu, dále 

levého kolenního kloubu a drobných ručních kloubů. Nepříjemná pro pacienta je tuhost 

hrudníku a občasné závratě. 

     Dominantním při vyšetření držení těla ve stoji pozoruji ztuhlost celé páteře, včetně krční, 

pohled očí musí směřovat vzhůru, z dynamických vyšetření je patrné, že jsou omezeny 

všechny parametry, včetně dechových funkcí hrudníku. Na pánvi je posun doleva a ještě 

pravý bok níže, páteř je ztuhlá v hyperkyfóse, s pravým ramenním kloubem níže, hlava je 

rotována doprava. Dolní končetiny s plochonožím a kladívkovitými prstci, hallux valgus 

oboustranně. Při chůzi nutná rotace celým tělem, vzhledem k pokročilé hyperkyfóze není 

příliš stabilní a jistá v terénu. Rozsah pravého kyčelního kloubu omezen, zůstává ve flekční 

kontraktuře. Palpačním vyšetření dokazuji vymizení kloubní vůle při pružení na trny obratlů 

celé páteře, se zkrácením přilehlých měkkých struktur. Došlo k oslabení svalstva celého těla, 

především břišních a zádových svalů, svalů končetin. Jsou zvýšené hodnoty BASDAI nad  

40 mm.  
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2.2.3  Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

 

     Vzhledem k pokročilému stadiu onemocnění a přidruženým nemocem jsem přizpůsobila 

cíle a metodiky krátkodobého fyzioterapeutického plánu individuálním steskům a potřebám 

pacienta. Každou terapii budu soustředit k hlavním cílovým oblastem a respektovat 

bolestivost, motivovat pacienta. Má intervence trvala 4 týdny, kdy pacient docházel na terapii 

2x týdně a postupovali jsme společně s pacientem podle ordinace lékaře, kdy jsem kladla 

důraz na pravidelné domácí cvičení dle zadaných cviků. 

 

Léčebný a diagnostický plán (dle ordinace lékaře): 

 LTV kondiční a dechová cvičení, cvičení na neurofyziologickém podkladě, cvičební 

jednotka pro pacienty s AS, senzomotorická cvičení, LTV na míčích a plošinách, vše 

individuálně, dle tolerance 

 Chůze na pohyblivém chodníku dle tolerance rychlost i sklon 

 Protažení zkrácených svalových skupin - paravertebrální svaly, flexory kyčlí a kolen billat 

 Mobilizace drobných ručních kloubů 

 Termoterapie na celou páteř 

 RM na LS střídavě s šíjí, do vymizení reflexních změn  

 Aplikace FT a mechanoterapie (masážní vana, program na celá záda, 20 minut; dipólový 

vektor, nosná frekvence 4,0 kHz, AMP 100 Hz, rotace AUTO, 3 sekundy doba rotace,13 

minut; UZ na P-V svalstvo C oblasti, fr. 2/8, hlavice 3 Mhz,  1 W/cm2 6 minut ; MGT 500 

h aplikátor B 01 na L-S páteř, kyčelní a kolenní klouby, program 33, zvyšující magnituda 

z počáteční 3 na konečnou 6, 40 minut) 

 Instruktáž pacienta pro domácí cvičení 

 Procedury 2x týdně, celkem 8x 

 Kineziologické vyšetření na začátku a na konci terapie 

 

 

2.2.3.1  Cíle terapie: 

 

 zlepšit kvalitu života pacienta ovlivněním subjektivních potíží - snížit BASDAI pod 40mm  

 zmenšit bolesti páteře a pravého kyčelního kloubu, levého kolenního a odstranit závratě 

 zlepšit držení těla a chůzi 
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 udržení pohyblivosti páteře a kloubů končetin 

 uvolnění hrudníku, odstranit tuhost 

 uvolnění kůže, podkoží a fascií ve zmiňovaných oblastech  

 ovlivnění hypertonických svalových snopců 

 zlepšit celkovou kondici pacienta 

 motivace k provádění domácích cvičení 

 

 

2.2.3.2  Metodiky 

 

 Polohování jednotlivých částí páteře, ramenních a kyčelních kloubů  

 Respirační fyzioterapie se zaměřením na udržení pohyblivosti hrudníku, nácvik všech typů 

dýchání, statická a dynamická dechová gymnastika 

 Měkké techniky na oblasti s hyperalgickými zónami a trigger pointy, uvolnění hrudních 

fascií, míčkování 

 Mobilizace drobných ručních kloubů, patelly, hlavičky fibuly 

 Ovlivnění zkrácených struktur s využitím postfacilitační inhibice, postizometrické relaxace 

a antigravitační relaxace 

 Cviky na udržení a zvětšení rozsahu pohybu páteře, horních a dolních končetin, využitím 

spinálních cvičení, protahování, cvičení do záklonů, švihové pohyby, tahové pohyby do 

maximálního rozsahu pohybu s využitím gymballu, overballu, flexibaru, therabandu, 

ribstolu 

 Prostředky fyzikální terapie a mechanoterapie dle ordinace lékaře  

 Nácvik automobilizačních cvičení pro doma se zaměřením na problémové oblasti krčního  

a bederního sektoru, na ramenní a kyčelní klouby 

 Cvičení na zlepšení funkce nohy - cvičení dle Freemana    

                

 

2.2.4  Vlastní postup terapie (celkem 4 týdny) 

 

1. týden terapie 

     Při prvním setkání s pacientem jsem provedla kineziologické vyšetření a stanovení cílů 

terapie. Vzhledem k bolestivosti páteře a kloubů byly první týden aplikovány pouze fyzikální 
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procedury s termoterapií, polohování páteře a kloubů končetin a uvolnění hrudníku 

s respirační fyzioterapií. Přistoupila jsem: 

 k aplikaci FT a mechanoterapie dle ordinace lékaře 

 k polohování bederní páteře po aplikaci termoterapie vleže na zádech s pokrčenými 

dolními končetinami, kdy příčně podložím oblast beder pro zvýraznění lordózy, podložím 

dostatečně krční páteř, podložení postupně snižuji, oblast hrudní páteře podložím podélně. 

Přidávám pohyb paže, kterou dám pacientovi do zevní rotace (dále jen ZR) s podložením, 

které postupně snižuji. Dále poloha vleže na břiše, paže volně podél těla, čelo dostatečně 

podložím molitanovou podložkou, a také podložím ramenní klouby. V této poloze pacient 

uvolňuje rovněž kyčelní a kolenní klouby, kdy mu visí chodidla před okraj lehátka a klesají 

vlastní silou dolů, snažím se mu zdůrazňovat, aby povolil pánev na lehátko. V uvedených 

polohách pacient setrvává 10 minut, dále je již výdrž nepříjemná. V polohách se pacient 

soustředí na dýchání, navádím pacienta, aby si uvědomil, kde se dotýká podpěr a lehátka, 

jestli při každém výdechu dochází k uvolnění těla a zda je vzdálenost na obou stranách od 

podložky stejná  

 k uvolnění měkkých tkání v oblasti ventrální, laterální části hrudníku, hrudních fascií vleže 

na zádech s podložením overballem pod hrudníkem a podložením krční páteře, provádím 

měkkým molitanovým míčkem v lehkém tahu diagonálně a čekám na fenomén tání, 

mobilizace drobných ručních kloubů vsedě, patelly a hlavičky fibuly billat 

 k respirační fyzioterapii - vleže na boku s dostatečně podloženou krční páteří a se 

vzpaženou paží, dech pacient soustředí do horních, středních, dolních partií s mým 

manuálním kontaktem, dýchá nosem, s výdechem se snažíme v této poloze vzpažit vzhůru 

a udržet paži v zapažení po dobu několika výdechů 

 na závěr instruuji pacienta o provádění domácího cvičení, zpočátku zadávám prvních           

6 cviků multimodálního cvičení (viz příloha č.1) 

 

2. týden terapie  

     Pacient se po prvních terapiích v minulém týdnu cítil dobře, nedošlo ke zhoršení bolestí. 

Dále provádím: 

 kontrolu zavedených cviků, jejich správného provedení, vzhledem k tomu, že pacient 

v rámci svých možností prvních 6 cviků zvládl, doporučím pokračovat zbylými 6 cviky  

dle které pacienta naučím (viz příloha č.1) 

 termoterapie a RM na C páteř dle ordinace lékaře (provádí masér) 

 aplikaci fyzikální terapie dle ordinace lékaře, jak zavedeno 
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  postfacilitační techniky m. trapezius billat, m. levator scapulae billat, mm. scaleni a m. 

sternocleidomastoideus billat  v závěsném systému, kdy hlava je zafixována v popruhu a 

facilitací se zrakem a výdechem uvolňuji po milimetrech pohyb, mm. pectorales v leže na 

zádech se spuštěnou končetinou mimo lehátko, dále v závěsném systému provádím 

s pacientem vsedě na kraji lehátka pokus o rotaci hrudní páteře a uvolnění v závěsu, kdy 

má pacient předloktí složené v popruhu 

 trakci kyčelního kloubu a to především v ose krčku femuru, protažení ligament v kyčelním 

kloubu dle Lewita, dále postizometrickou relaxaci m. iliopsoas billat, m. rectus femoris 

billat a m. tensor fasciae latae v leže na okraji lehátka se spuštěnou DK od půli stehna dolů 

z lehátka, mobilizace drobných ručních kloubů oboustranně, patelly a hlavičky fibuly billat 

 nácvik izometrických kontrakcí - cviky vsedě na velkém míči, protlačení ramenních 

kloubů kaudálně a výdrž, volně dýchat, trénink retrakce brady, aktivace hýžďových svalů - 

stáhne a povolí, přidávám cviky na stabilizaci páteře, pánve, dolních končetin - vyzvu 

pacienta, aby zvedal dolní končetinu od podložky, udržel pánev a trup v jedné pozici  

 chůzi na pohyblivém chodníku 5 minut 2km/h, bez náklonu a s upozorněním na správné 

držení těla při optické kontrole v zrcadle, při chůzi zdůrazněno, aby dolní končetiny 

dostatečně extendoval, nechal popojet na pásu, co nejvíce do extenze, dnes při prvním 

pokusu chůze se pacient přidržuje madel po stranách 

 trénink dechové vlny, leh na zádech, paže dlaněmi vzhůru, s nádechem upažení až do 

vzpažení - viz. obr.č. 20a, cvičení začíná břišním dýcháním, které souběžně s pohybem 

paží přechází v hrudní a podklíčkové a poté pomalu výdech - zároveň paže zpět (viz 

obr.č.20a, 20b) 

 

 Obr.č. 20a  Upažením vzpažit Obr.č.20b  S výdechem do připažení  

 (Maherešvaránanda, 1990)  (Maharešvaránanda, 1990) 
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3.týden terapie - provádím: 

 kontrolu zadaných domácích cvičení, důraz kladu na pravidelnost, nutnost cvičení každý 

den, cviky zadány 5-10x podle toho, jak se pacient cítí 

 aplikaci fyzikální terapie a mechanoterapie dle ordinace lékaře, tento týden pacient 

absolvoval masážní vanu, program na celá záda 20 minut 

 cvičení vsedě - základní poloha: sed na židli se zády opřenými o opěradlo, horní končetiny 

podél těla, dolní končetiny mírně od sebe. Protahování páteře a hlavy vzhůru, hlava se 

snaží bradou zasouvat dozadu s výdechem, můj manuální kontakt za bradu a temeno hlavy 

dopomáhá pohybu do retrakce hlavy. Pohyby hlavy do všech směrů s výdechem: předklon 

a narovnání do vzpřímené pozice. Pohyb doprovází pohled dolů a vpřed. Otáčení hlavy 

vpravo a vlevo a doprovodný pohyb očima ve stejném směru. Úklony hlavou vpravo  

a vlevo a doprovodný pohyb očima ve stejném směru. Vždy doprovázeno mým manuálním 

kontaktem ve směru pohybu. Kroužky rameny vpřed a vzad. Ruce v týl, tlačit lokty i hlavu 

vzad, přímit páteř. Ruce v týl, střídat úklony trupu vždy s výdechem vpravo  

a vlevo, pokus o rotace trupu vpravo a vlevo. Ruce za opěradlem, zvednout ramena 

s výdrží 20 sekund s nádechem, s výdechem nechat klesnout. Upažit dlaní nahoru, pootočit 

hlavu, podívat se za rukou a zpět. Ruce „ve svícnu“, stáhnout lokty dozadu dolů, výdrž 

5 sekund a zpět. Zatlačit ramena dozadu a vytočit ruce dlaněmi ven. Výdrž 5 sekund a zpět 

 cvičení ve stoje - stoj u zárubně dveří, upažit pokrčmo a opřít se předloktím a loktem  

o zárubeň. Nakročit jednou DK vpřed - soustředit se rovněž na protažení zadní končetiny, 

tlačit pánev vpřed.  Výdrž v protažení 10 sekund. Vystřídat HK. Totéž cvičit ve vyšším 

upažení a také téměř ve vzpažení 

 cvičení vleže na zádech -  pacient provádí spinální cvičení od aker až po flektované 

končetiny u břicha s  rotací hlavy na opačnou stranu, snaží se vždy s výdechem uvolnit 

končetiny a hlavu a vydržet v pozici 

 mobilizaci drobných ručních kloubů vsedě, mobilizace patelly a hlavičky fibuly billat vleže 

na zádech 

 chůzi na pohyblivém chodníku jako předchozí terapii 

 

4. týden terapie - pokračuji: 

 kontrolou sestavy cviků pro domácí cvičení 

 aplikací fyzikální terapie a mechanoterapie, jak zavedeno dle ordinace lékaře  

 nácvikem malé nohy vsedě, ve stoji a postupně na válcové úseči, na začátek provádím 

uvolnění plosky nohy a drobných nožních kloubů, nácvik stoje na úseči s přimknutím prstů 



95 
 

do podložky, aktivace podélné (přednožím a patou k sobě) a příčné klenby (hlavičky 

metatarsů k sobě) se soustředěním na oporu 1. a 5. metatarsu 

 uvolněním rozsahu v kolenních a kyčelních kloubech opakovanými flexemi a extenzemi 

s přitlačením, uvolnění kyčelních kloubů do zevní rotace s pokrčenými DKK s výdechem 

 mobilizací drobných ručních kloubů, patelly a hlavičky fibuly billat  

 cílenou respirační fyzioterapií vleže na zádech lokalizovanou do dolní, boční a střední části 

hrudníku, uvolnění thorakální a pectorální fascie  

 výstupní vyšetření a zhodnocení terapie 

 

 

2.2.5  Výstupní vyšetření II. 

 

1.  Subjektivní pocity pacienta - pacient při výstupním vyšetření zhodnotil svůj stav, jako 

pozitivní udává každodenní cvičení, kdy před absolvováním terapie necvičil pravidelně. 

Z tohoto důvodu došlo k subjektivnímu pocitu úlevy tuhosti páteře a kloubů, nyní na závěr 

zhodnotil bolest na vizuální analogové škále číslem 3,5 (viz graf č. 4). Cítí se pohyblivější. 

Také udává zmírnění bolestí v pravém kyčelním a ramenním kloubu, v levém kolenním 

kloubu, uvolnění drobných ručních kloubů. Závratěmi při absolvování terapie netrpěl. Pacient 

dobře reagoval na procedury fyzikální terapie a mechanoterapie, došlo k úlevě od bolesti. 

 

Graf č.4
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 2.  Statická aspekce na závěr terapie (celkové zhodnocení pacienta) 

     Pacient při stoji stabilnější, flekční držení trupu trvá, náznak flekčního držení pravého 

kyčelního kloubu, otáčí se celým tělem. 

 

3.  Vyšetření olovnicí  

 Olovnice spuštěná z boku neprojde oblastí acromionu ani hlavičky radia, spadá kolmo 

k zemi asi 7 cm před zevní kotník. 

 Olovnice spuštěná zezadu dopadá k pravé patě, v průběhu se opírá o hrudní kyfósu. 

 Olovnice spuštěná zpředu odhalí stále tažení pupku doprava s dopadnutím před pravou 

špičku. 

 

4.  Vyšetření stoje zezadu, z boku, zepředu  

 nenacházím výraznou změnu oproti vstupnímu vyšetření 

 

5.  Vyšetření stoje v modifikacích  

 zlepšení vidím při Trendelenburgově zkoušce, pacient vydrží bez vychýlení boků déle než 

10 sekund. Při stoji na jedné DK je patrná mírná nejistota, zlepšena od počátečního 

vyšetření na obou DKK. 

 

6.  Vyšetření chůze  

     Chůze stále v mírném předklonu s kyfotickým držením trupu, flekčním držením pravého 

kyčelního kloubu, toporným držením s nemožností rotace trupu, snížením souhybu HKK. 

Chůze zlepšena, již se neobjevuje výrazné odlehčování levého kolenního kloubu a napadání 

na PDK. 

 

7.  Výstupní palpační vyšetření 

 Vyšetření měkkých tkání  

     V oblasti kůže, podkoží i fascií  paravertebrální oblasti celé páteře a S-I skloubení stále 

nacházím omezení posunlivosti, latentní triger points zůstávají v oblastech suboccipitálních  

extenzorů, m. iliopsaos vpravo, m.pectoralis major billat. Při vyšetření joint play a vyšetření 

ligament kyčelního kloubu není výrazná odchylka od vstupního vyšetření. Pohyblivost patelly 

levého kolenního kloubu zlepšena, drobné drásoty zůstávají, při pokusu o pružení hlavičky 

fibuly již znatelný pohyb. 

8.  Hodnocení aktivity onemocnění - BASDAI II. na konci terapie (viz tabulka č. 23): 
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Tabulka č. 23  Hodnocení aktivity onemocnění dle BASDAI II. na konci terapie. 

 1. Intenzita únavy  20 

 2. Bolesti páteře 40 

 3. Bolesti periferních kloubů 20 

 4. Lokální citlivost - pohmat, tlak 30 

 5. Ranní ztuhlost - pocit 30 

 6. Ranní ztuhlost - hodin 20 

Výsledek činí 26,6 mm, o necelou polovinu došlo ke zlepšení. 

 

9.  Vyšetření zkrácených svalů na závěr terapie II. (Janda, 2004) 

     Při výstupním vyšetření zkrácených svalů jsem nezpozorovala výrazné změny oproti 

vstupním vyšetřením, avšak i několik milimetrů v posunu směrem ke zlepšení je pro pacienta 

výrazné zlepšení. 

 

10.  Závěrečné dynamické vyšetření páteře II. (viz tabulka č. 24): 

Tabulka č.24  Závěrečné dynamické vyšetření páteře II. 

Thomayer 36cm 

Stibor 1,5cm 

Schober 1cm 

Ottův index 0,5cm 

Lateroflexe 2,5cm billat vytažením paží 

Stoj na váze LDK 34kg  PDK 33kg 

Odchyl od vertikální osy doprava 

Lasseque negativní 70° billat 

Lenoch 7cm 

Forestierova fleche 24cm 

Čepoj  0cm 

Rotace páteře 5° billat 

Nos - akromion 20 cm billat 

Laterální flexe C páteře 5 ° billat 
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11.  Závěrečné vyšetření dechového stereotypu II. 

     Rozdíl mezi inspiriem a expiriem jsem nyní naměřila 2 cm, stále obtížné je pro pacienta 

cílit dech do hrudníku. 

 

12.  Výstupní vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy II. 

 Vyšetření stereotypu extenze kyčelního kloubu, flexe trupu a flexe šíje jsem netestovala 

ani na počátku terapie pro strukturální omezení. 

 Vyšetření stereotypu abdukce v kyčelním kloubu - zůstalo beze změn 

 Vyšetření stereotypu abdukce v ramenním kloubu - testovala jsem proti odporu, kdy 

došlo k odhalení převahy aktivity horních fixátorů lopatek. 

 Cílené zkoušky na m. serratus anterior - dochází k odlepení dolních okrajů lopatek při 

zpětné fázi kliku. 

 

13.  Vyšetření posturální stabilizace dle Koláře II.  

 Brániční test - je patrná aktivita dolní laterální části hrudníku, je však možná pouze malou 

silou, přihlížím k tomu, že pacient nesvede udržet napřímení páteře, především Th oblasti. 

 Test břišního lisu - pacient dokáže udržet zapojení břišních svalů pouze s odlehčením 

jedné DK.  

 Extenční test - netestuji pro nemožnost extenze v Th páteři ani jiných úsecích páteře, páteř 

 trvale v hrudní hyperkyfóse. 

 

14.  Výstupní antropometrické vyšetření II. 

     Při výstupním měření délek končetin jsem nenalezla rozdíly od počátečního měření. Při 

měření obvodů se nevyskytují otoky, mírné zduření 1 cm přes kotník, nárt a patu PDK po 

zlomenině kotníku je nezměněno.  

 

15.  Goniometrie - metoda SFTR (ve °) II. 

      Změny rozsahů v kořenových kloubech při závěrečném vyšetření vyjádřeny tučně, 

uvádím v tabulce č. 25. 
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Tabulka č.25  Závěrečné zhodnocení kloubních rozsahů pohybu II. 

Kloub Pravá - aktivně Pravá - pasivně Levá - aktivně Levá -pasivně 

 

Kyčelní 

kloub 

 

Kolenní 

kloub 

 S 0 - 15 - 90 

 F 20 - 0 - 10 

 R 20 - 0 - 10+ 

 

S 0 - 5 - 130 

S 0 - 10 - 100 

F 25 - 0 - 10 

R 25 - 0 - 15 

 

S 0 - 0 - 130 

S  0 - 5 - 110 

F 30 - 0 - 5 

R 25 - 0 - 15 

 

S 0 - 5 - 105 

S 0 - 0 - 110 

F 30 - 0 - 5 

R 30 - 0 - 20 

 

S 0 - 0 - 110 

 

Ramenní 

kloub 

S 10 - 0 - 160 

F 140 - 0 - 5 

R 60 - 0 - 50++ 

S 10 - 0 - 170 

F 140 - 0 - 10 

R  65 - 0 - 55 

S  10 - 0 - 160 

F 140 - 0 - 5 

R  65 - 0 - 60 

S  10 - 0 - 170 

F  140  - 0 - 10 

R  70 - 0 - 65 

+Poznámka: rotace v kyčelním kloubu měřeny v 0 °flexi v kyčelním kloubu (S0). ++ Rotace v ramenním kloubu 

měřeny v 90°abdukci v ramenním kloubu (F90).    

Pohyblivost drobných ručních kloubů stále omezená ve smyslu flekční kontraktury v MP  

v IP1 i v IP2 kloubech 5°. 

 

16.  Zhodnocení svalové síly dle Jandy II. 

    Neuvádím výrazné změny v objektivním hodnocení. 

 

 

2.2.5.1  Výstup ze závěrečného vyšetření 

  

     Stoj a chůze s flekčním držením trupu a pravého kyčelního kloubu, rotace trupu nemožná, 

HKK za tělem, mírnější pozoruji odlehčení levého kolenního kloubu při chůzi. Palpační 

vyšetření ukázalo výskyt TrPs ve zmiňovaných oblastech, pohyblivost patelly v levém 

kolenním kloubu zlepšena a pruží hlavička fibuly. Hodnocení BASDAI z vypočítaných 

průměrů zlepšeno o 21,1mm. Vyšetření zkrácených svalů nevykázalo zlepšení při testování 

dle Jandy. Při dynamickém vyšetření páteře jsem zaznamenala vzhledem k pokročilému 

stadiu nemoci pouze nepatrných změn, mírně zlepšen předklon a rozvíjení celé páteře, rovněž 

pohyb krční páteře nevykazuje významné zlepšení. Dechová amplituda o 1 cm zlepšena. Při 

vyšetření pohybových stereotypů se vyskytují insuficience testovaných oblastí. Testy 
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posturální stabilizace modifikované vzhledem k  postavení Th páteře, pacient samostatně 

nedosáhne výchozí polohy, avšak aktivace břišních svalů se zdařila. Vyšetření obvodů DK 

prokázalo stav po zlomenině pravého kotníku. Goniometrické vyšetření s 5° zlepšením ve 

směru flexe, abdukce v kyčelním kloubu, v levém kolenním kloubu do flexe a ramenních 

kloubech do flexe. Pohyblivost v drobných ručních kloubech se zlepšila o 5° do extenze. 

 

    

2.2.6  Dlouhodobý  fyzioterapeutický  plán 

 

 Po ukončení ambulantní terapie a v nejbližším časovém horizontu jsem pacientovi 

doporučila nadále každodenní cvičení, které se naučil. V kombinaci s pravidelnými 

návštěvami u revmatologa a užíváním farmakologických přípravků. Vhodné by bylo, 

pokud má pacient ve svém blízkém okolí možnost navštěvovat skupinové cvičení pro 

bechtěreviky alespoň jednou týdně.  

 Neměl by dlouho sedět a prohlubovat flekční držení v měkkém křesle, neměl by mít příliš 

měkkou matraci v posteli, domácí prostředí přizpůsobit tak, aby se musel více vyrovnávat. 

Navrhovala jsem, aby pacient několikrát za den polohoval vleže na zádech a vleže na břiše 

s mírným vypodložením, aby měl pocit narovnání páteře. 

 Vhodnými sportovními aktivitami jsou plavání - znak či kraul, cvičení v teplé vodě, např. 

aqua aerobik, volejbal, házená, tenis, běžky, turistika či nordic walking. Vzhledem ke 

stadiu onemocnění a k tomu, že pacient není zvyklý sportovat jsem usoudila, že by zvládl 

lehké cvičení v teplé vodě, mírné trasy na běžkách a turistiku na kratší vzdálenosti. 

 Pacient je v invalidním důchodu, většinu času tráví doma, doporučila jsem mu dále 

procházky v přírodě střídat s odpočinkem. Měl by naslouchat svému tělu a pokud bude 

unavený, více odpočívat a udržovat se v dobré psychické kondici. Udržet si svoji váhu 

s podporou zdravé životosprávy. 

 Informovala jsem ho o možnosti vyhledat kontakt na Klub bechtěreviků v místě jeho 

bydliště, kde získá více informací o činnostech s touto chorobou a setká se či popovídá 

s ostatními lidmi, kteří se rádi podělí o své zkušenosti. Jsou jím pořádány rekondiční 

pobyty a vydává se občasník Bechtěrevik. 

 Pacient má možnost absolvovat pravidelně lázeňskou léčbu, kterou navrhuje revmatolog  

od II.stupně choroby. Místy v naší republice jsou např. Jáchymov, Bechyně, Velichovky, 

Třeboň či  Bohdaneč, kde mají bohaté zkušenosti s léčbou. V Jáchymově např. s radonem. 
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 Pro pacienta doporučuji využití kompenzačních pomůcek, např. podavače a prodloužené 

nástavce, které mu usnadní běžné denní činnosti, při zhoršení chůze 2 francouzské berle. 

 

 

2.2.7  Zhodnocení terapie 

 

     I přes pokročilé stadium nemoci můžu zhodnotit terapii jako úspěšnou, spolupráce 

s pacientem byla dobrá. Začala jsem pouze polohováním, respirační fyzioterapií a aplikací 

fyzikální terapie, dále bylo možné pokračovat s terapií postfacilitačními technikami, trakcemi, 

nácvikem izometrických kontrakcí, tréninkem chůze na entredu. Postupně jsem zadávala 

cviky vsedě zaměřené na krční páteř, ve stoji na protažení pectorálního svalstva a  oblasti 

kyčelních kloubů, cviky vleže na zádech (spinální cviky) s dotažením v konečné poloze. 

Pravidelně jsem mobilizovala drobné ruční klouby, patellu a fibulu. Doplnila jsem cvičení o 

nácvik malé nohy, uvolňování kyčelních a kolenních kloubů. K individuální terapii jsem vždy 

zadávala sestavu cviků pro domácí cvičení. V subjektivních informacích pacienta dominuje 

celkový pocit uvolnění páteře, kořenových kloubů, zmenšení bolestivosti levého kolenního 

kloubu, drobných ručních kloubů, závratě nyní nemá, lépe se mu dýchá, pocit svírání 

hrudníku se zlepšil. 

     Při objektivních vyšetřeních jsem nemohla počítat s velkými změnami v pohyblivosti 

kloubů a páteře vzhledem ke strukturálním poruchám. Je potřeba vyzdvihnout to, že zde i 

nepatrný posun, který nelze změřit, je pro pacienta velice kladně subjektivně hodnocen. 

Zlepšení na VAS bolesti, v hodnocení BASDAI, které kleslo pod 40 mm. 

     V tomto stadiu nemoci se mi podařilo ovlivnit měkké tkáně ve zmiňovaných oblastech, 

kořenové a drobné klouby končetin, klouby páteře ve smyslu udržení rozsahu pohybu. Udržet 

dechové funkce pomocí respirační fyzioterapie, senzomotorickým cvičením zlepšit funkci 

nohy a stabilitu. Podařilo se zařadit domácí cvičení do každodenního programu pacienta.     
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3  Diskuse 

 

     Ankylozující spondylitida je onemocnění, o kterém se hodně napsalo a píše, zdá se 

nemožné, aby nás u této choroby něco překvapilo. Ve skutečnosti  je ale stále hodně věcí, 

které nejsou zcela známé a bude nutné se jimi do budoucna více zabývat. Už jen název 

choroby, který se podle dosavadních poznatků nejeví jako zcela vhodný. Pro prerentgenové 

stadium, kde se ještě nevyskytuje ankylóza, je např. podle Pavelky (2007) navrhován název 

nediferencovaná axiální spondylartritida.  

     S rozvojem medicíny se stále více zjišťuje genetické pozadí tohoto onemocnění. Souvislost 

antigenu HLA-B 27 a AS se pokouší ozřejmit nálezy kosterních pozůstatků. (Pavelka, 

Rovenský, 2003). Dnes je antigen HLA-B 27 uváděn jako jeden z klíčových faktorů 

diagnostiky a zmiňován v rámci klasifikačních kritérií. Je možné však namítnout, že není 

vhodné ho používat jako rutinní diagnostický test. Vysvětluje to možnost onemocnění u 

jedinců s negativním HLA-B 27 (Pavelka et al., 2010). Stále ale platí, že až 90 % jedinců 

s AS prokazuje positivitu HLA-B 27 s určitou genetickou zátěží (Trnavský, 1997). Přítomnost 

HLA-B 27 u pacientů se zánětlivou bolestí v zádech zvyšuje pravděpodobnost AS z 19%  na 

59% (Pavelka, 2007).  

     Nikde není předem určeno, jakou rychlostí, s jakou intenzitou, vývojem, projevy a 

komplikacemi bude nemoc probíhat. Je možné se setkávat s nemocnými s mírným průběhem 

s plnou pracovní schopností až po invaliditu. U většiny je výsledný stav relativně příznivý a 

dovoluje životní aktivity s menším či větším omezením a kompenzacemi (Pavelka et al., 

2010). Dle projektu Béďa I (2005) přiznalo částečný invalidní důchod 45% nemocných s AS, 

až 60% celkový invalidní důchod, ZTP 63%, nejvíce pacientů s AS se nachází 

v Jihomoravském kraji. Vývoj onemocnění je dnes ovlivněn podáváním účinné léčby 

(Pavelka et al., 2010). Uvedená čísla nám mohou v kontextu poukazovat na to, že bude 

opravdu záležet na tom, jak rychle nemoc progreduje, v těžkém průběhu pak ohrožuje 

práceschopnost a sebeobsluhu.  

     Odborníky je jednomyslně uznávaná nefarmakologická i farmakologická léčba (Šenolt, 

2011). Při vysoké aktivitě onemocnění (BASDAI nad 40 mm) a selhání standartní léčby 

(NSA plné dávky) je dnes přelomem biologická léčba - blokátory tumor nekrotizujícího 

faktoru (Olejárová, 2008). Tlumí zánětlivou odpověď a má velmi rychlý nástup účinku. 

Zpomaluje postup onemocnění zjistitelný na RTG vyšetření. Forejtová (2011) ve své práci 

upozorňuje na nežádoucí účinky u aplikace této léčby. Nevýhodou je rovněž finanční 
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náročnost (Pavelka, 2007). Ačkoliv tento druh terapie byl dříve pro pacienty nepředstavitelný, 

dnes může být velmi prospěšný. 

     Nedílnou součástí a jen u málokteré nemoci tak významná jako zde, je pohybová léčba. 

Podle Kopsy (1998), dokáže ovlivnit jak vývoj nemoci, prognózu, tak i funkční zdatnost. 

Prošla svým vývojem od léčby znehybněním v sádrovém lůžku až ke každodenní pohybové 

léčbě, od pasivních metod a polohování k aktivnímu zapojení pacienta. Může probíhat formou 

individuální nebo skupinovou, vždy pod kontrolou fyzioterapeuta. Dnes fyzioterapie využívá 

rovněž metodiky na neurofyziologickém podkladě a speciální fyzioterapeutické postupy 

(Pavlů, 2003; Kolář, 2008). V ideálním případě je vhodné hledat nové cviky s jejich 

propracováním a zvyšováním náročnosti. Jednoduchými praktikami, bez velké fyzické 

námahy fyzioterapeuta, je možné dosáhnout požadovaných výsledků. 

     Vhodné je zavést domácí cvičení po podrobných instrukcích. Problematická zůstává 

nemožnost kontroly správnosti cviků a jejich provádění. Je potřeba proměnit cvičení 

v dlouhodobý závazek, jinak jsou pokroky pouze přechodné (Levitová, Daďová, 2008). V této 

práci byl kladen důraz na pravidelné dodržování zadaných cvičení fyzioterapeutem pro 

pacienty v různém stadiu nemoci.  Je voláno po vytvoření vhodného standardizovaného 

cvičebního režimu, který by co nejlépe vyhovoval potřebám pacientů s AS (Nghiem, 2008). 

Pohybová léčba, pokud je zahájena včas, v době, kdy ještě nedošlo k tuhnutí páteře, pomáhá 

snížit náklady způsobené AS (Zhu, T. Y., 2008). 

     V práci jsou uvedeny 2 kazuistiky pacientů s AS v různém stadiu nemoci. Byly u nich 

využity platné fyzioterapeutické postupy. Práce podpořila význam metodik jako jsou pasivní a 

aktivní cvičení, respirační fyzioterapie, techniky měkkých tkání, mobilizační terapie, speciální 

fyzioterapeutické techniky, prostředky fyzikální terapie. Výsledky závěrečných vyšetření 

ukazují na výraznější zlepšení pohyblivosti páteře u pacienta ve II. stadiu nemoci, u pacienta 

v V. stadiu terapie zabránila další progresi onemocnění. Je patrná důležitost fyzioterapie i 

v pokročilých stadiích AS. 

     Toto onemocnění je boj s každodenní tuhostí a bolestí. Pacienti s AS mají kredit velkých 

bojovníků. Nejen bolesti a únava, ale jak se postavit k onemocnění, které si nadále pokračuje 

svojí cestou a nenechá se zastavit? Čím déle zůstane nemocný ve flektovaném držení těla, což 

přináší částečně úlevu od bolesti, tím větší je pravděpodobnost, že páteř zůstane ve flexi trvale 

(Levitová, Daďová, 2008). Zahájení včasné léčby u tohoto onemocnění lze považovat za 

zásadní. V době zjištění diagnózy AS by měli pacienti, co nejdříve vyhledat erudovaného 

fyzioterapeuta (Levitová, Daďová, 2008). Dříve než dojde k tuhnutí páteře, v době, kdy je 
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možné zasáhnout intenzivněji do oblasti měkkých struktur a ještě neztuhlé páteře. Deformity 

vyvolají zhoršování funkčních schopností a zároveň zvyšují bolest.   

     Aby mohla být zahájena léčba, je zapotřebí včasná a správná diagnostika, která však 

přichází se zpožděním několika let. Důvodů podle autorů  Lewita (2000) a Pavelky (2007) 

může být více. V rozvinutém stadiu nebude problém rozpoznat některé ze změn, ale 

v počátečních stadiích, kdy je nemoc rentgenologicky němá, chybí klasifikační kritéria 

(poukazují na nevhodnost newyorských klasifikačních kritérií) a je voláno po jejich vytvoření. 

Mezi novou metodiku zařazenou do klasifikačních kritérií patří také MR. V počátečních stadií 

právě ona pomůže rozeznat změny na S-I kloubech a páteři. Mezi další klasifikační kritéria 

patří zánětlivý low back pain a antigen HLA-B 27. Pavelka (2007) uvádí obecně 

nedostatečnou znalost o AS, potíže činí detekce sakroiliitidy rentgenology, hlavně určování 

stadia nemoci. Podle Lewita (2000) problémem mohou být neúplné anamnézy, které 

nezachytí skutečný začátek nemoci. Problémy s palpační diagnostikou blokád S-I skloubení, 

kdy oboustranný výskyt a opakované recidivy u mladých pacientů či obtížná 

mobilizovatelnost by měly být důvodem pro komplexní vyšetření a sledování. Bylo by ideální 

tyto myšlenky propojit a uvést v praxi, protože S-I skloubení jsou v současné době 

vyšetřována lékaři, především revmatology, pouze ojediněle. 

     Neméně významný aspekt ve zvládání AS sehrává sociální začlenění a psychický stav 

nemocného. V konečném důsledku mohou mít kousek od společenské osamocenosti  

a depresím nemocného. Stačí si představit obtížně pohyblivého člověka, problémem může být 

provádění jakékoliv činnosti, kolikrát za den je nutné se ohnout od samého rána, ztíží se např. 

možnost řídit auto a omezení v různých činnostech soběstačnosti, které lze nahradit podavači, 

obouvači. Lépe budou AS zvládat lidé společensky činní, lidé, kteří jsou obklopeni rodinou, 

přáteli, žijí aktivním životem, pokud to nemoc dovolí cestují, navštěvují kluby, pořádané 

akce, organizace. Poděkovat se musí především těm, kteří jsou nablízku, mají pro nemocného 

vždy pochopení a úctu, jak se snaží s nemocí bojovat. Vždy se totiž nemoc odrazí do života 

celé rodiny (Vaculová, 2010). Dá se tedy předpokládat, že tito nemocní se nevzdávají a bojují, 

mobilizují své psychické síly a propadají-li někdy depresím a rezignují - li na život, tak na 

krátkou chvíli a pouze ti více osamělí.  

     Výsledkem práce fyzioterapeuta může být zlepšení kvality života u pacientů s AS. Je to 

komplex metod, kterými se celý tým snaží přinést dlouhodobější úlevu od bolestí, snížení 

nutnosti medikace, obnovení správného držení těla, rozsahu pohybu v axiálním systému a 

kořenových kloubech (Levitová, Daďová, 2008). Bude možné se s onemocněním velmi dobře 

vypořádat v jeho počátcích, pokud bude odhaleno včas, s minimem nálezů na RTG. Zda-li 
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bude nemoc rychle či pomalu progredovat, či se zastaví na začátku, které oblasti postihne, to 

nelze dopředu předpokládat. I v rámci režimových opatření, intenzivního cvičení, 

pravidelného užívání léků, někdy nemocné invalidizuje. Celková péče o nemocné může mít 

efekt, ale spíše udržovací. 

     Důkazy této zlé nemoci popisuje již Karel Čapek: „sedí to v obratlích a někdy to zběsile 

bolí, je na ni třeba mnoha trpělivosti a shovívavosti, ale už jsme si na sebe zvykli a vycházíme 

spolu docela snesitelně. Naučil jsem se počítat se svou nemocí jako s částí svého těla, někdy 

je to horší, ale jsou dny, kdy je nám spolu dobře.“ Možná, že právě tato nemoc se reflektovala 

do tvorby Karla Čapka (Zahradníkův rok) : „Kdyby byl člověk zahradník  

a vznikal od počátku světa přírodním výběrem, byl by se patrně vyvinul v nějakého 

bezobratlovce. K čemu vůbec má zahradník záda? Jak se zdá jen k tomu, aby si je chvílemi 

narovnával právě : - To mě bolí záda! - Co se nohou týče, dají se všelijak skládat; lze sedět na 

bobku, klečet na kolenou, vpravit nějak nohy pod sebe, nebo konečně si je dát za krk;…jenom 

hřbet zůstává nepoddanou věcí, kterou se zahradník marně pokouší náležitě ohnout. Zahradní 

žížala také nemá zad“. Příznačný je také citát z knihy bratra Karla Čapka Josefa Kulhavý 

poutník: „Kulhavý poutník? znamenal mi člověka, který někam jde. Ale ta trocha kulhavosti 

mu nevadí, aby si třeba napadaje, nešel svou cestou jako jiní lidé. Ba, jda  

o něco tíže a pomaleji než mnozí ostatní…, více vidí a pozoruje…Takto tedy tou kratší, méně 

hybnou nohou, kterou je při své pouti životem postižen, bylo mu zase něco 

přidáno“....(Trnavský, 1997). 
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Závěr 

 

     AS je chronické, revmatické a zánětlivé onemocnění s predilekčním postižením axilárního 

skeletu. Jeho hlavními klinickými projevy jsou bolesti zad a periferních kloubů. Vyskytují se 

zde také extraspinální projevy jako postižení očí, srdce, plic. Závažným problémem je 

poškození páteře s poruchou funkce, disabilita, a s tím související špatná kvalita života. AS je  

limitující a nevyléčitelná choroba s problematickou diagnostikou.  

     Terapie AS představuje kombinaci farmakologických i nefarmakologických metod. 

Nedávným zavedením anti - TNF léčby se výrazně změnil léčebný postup. Rehabilitace hraje 

důležitou roli v komplexní péči, a to zejména pokud je prováděna pod dohledem v ambulantní 

nebo lůžkové formě (Zhu, 2008). 

     Fyzioterapeutickými metodami u konkrétních pacientů, především kombinací domácího 

cvičení s individuálními metodikami v rámci ambulantní terapie, se zabývala praktická část 

práce. Důraz byl kladen na pravidelnost a kontrolu provádění domácího cvičení u dvou 

pacientů v různém stadiu nemoci (pacient č.1- II. stadium, pacient č.2 - V. stadium). Z práce 

vyplývá, že uvedené multimodální cvičení je vhodné zařadit do cvičebního programu pro 

pacienty s AS v různém stadiu nemoci. 

     Klíčovým cílem terapie bylo zlepšit kvalitu života snížením ukazatele BASDAI a 

ovlivněním bolesti na VAS. Především pomocí individuální terapie, která byla vybrána podle 

stadia onemocnění, individuálních potíží a postupů používaných u pacientů s AS. Základními  

metodikami byly  respirační fyzioterapie, měkké a mobilizační techniky, techniky na udržení 

a zvětšení rozsahu pohybu páteře a kloubů. U pacienta č.1 bylo dosáhnuto významných  

úspěchů v oblasti aktivace HSS. Je potřeba vyzdvihnout význam fyzioterapie i u pacienta č.2, 

kde práce potvrdila její udržovací efekt.               

     Porovnání počátečních a konečných hodnot bolesti na VAS a ukazatele BASDAI 

znázorňuje graf č.5, zlepšení v procentech graf č.6. Výsledky těchto grafů potvrzují úspěšnost 

terapie. Práce potvrzuje pozitivní vliv a přínos fyzioterapie u pacientů s AS v různém stadiu 

nemoci. 
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Graf č.5 

 

 

Graf č.6 
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     Bakalářská práce pojednává o onemocnění zvaném morbus Bechtěrev neboli ankylozující 

spondylitida. V teoretické části popisuje samotné onemocnění s jeho epidemiologií, etiologií, 

patologickou anatomií; dále uvádí rozdělení a klinický obraz nemoci a možné komplikace. 

Práce se dále zabývá klasifikačními kritérii a hodnotícími škálami, které jsou dnes hojně 

užívanou oblastí hodnocení. Dále je popsána diagnostika a přehled léčby 

s fyzioterapeutickými zásahy, kterých je možno u této nemoci využít. V praktické části jsou 

uvedeny dvě kazuistiky, jejichž cílem je po podrobném kineziologickém vyšetření ověřit 

platné fyzioterapeutické postupy a metodiky u pacientů v různém stadiu nemoci. Hlavním 

těžištěm práce je testování domácího cvičení dle uvedených cvičebních postupů, kde je důraz 

kladen na kontrolu provádění fyzioterapeutem a kontrolu jejich úspěšnosti u pacientů. 

      

     The present bachelor’s thesis deals with Bekhterev’s disease, also called ankylosing 

spondylitis. The theoretical part describes the disorder, its epidemiology, aetiology, 

pathologic anatomy, classification, clinical picture and possible complications. It also deals 

with classification criteria and assessment scales - tools, which have been nowadays 

frequently used for assessing the disorder.The work describes diagnostic methods and an 

overview of treatments containing physiotherapeutic interventions which can be used to help 

treat the condition. The practical part presents two case histories, the purpose of which is to 

test the existing physiotherapeutic procedures and methods designed for people with different 

stages of ankylosing spondylitis by means of thorough kinesiological examination. The core 

of the thesis is the testing of home exercises adhering to prescribed routines, with the 

emphasis on correctness being controlled by a physiotherapist and the monitoring of the 

patient’s success rate. 
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Seznam zkratek 

 

AGR - antigravitační terapie 

AMP - amplitudová modulace  

AS - ankylozující spondylitida 

ASAS - Assement in AS (Mezinárodní pracovní skupina pro hodnocení AS) 

ASIF - ankylosing spondylitis international federation 

ASLO - antistreptolysinový test 

BASDAI - the Bath Anyklosing Spondylitis Disease Activity Index 

BASFI - the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index 

BASRI -  the Bath ankylosing spondylitis radiology index 

C - cervikální 

C-C - cervikocraniální  

CNS - centrální nervový systém 

COX-2 - selektivní inhibitory cyklooxygenázy 

CRP - C reaktivní protein 

DK,DKK - dolní končetina, dolní končetiny 

DISH- difuzní  idiopatická skeletální hyperostóza  

ERA -  Effective Radiating Area (účinná vyzařovací plocha hlavice v UZ terapii)  

EULAR - European League Against Rheumatism (Evropská liga proti revmatismu) 

FB - francouzské berle 

FT - fyzikální terapie 

GIT - gastrointestinální 

HAQ - Health assesment Questionnaire 

HAZ - hyperalgetické zóny 

HKK, PHK, LHK - horní končetiny, pravá horní končetina, levá horní končetina 

HLA-B 27 - Human Leukocyte Antigen, B 27 je skupinové označení 

HSS - hluboký stabilizační systém páteře 

Ig - imunoglobulin 

K-V - kardiovaskulární 

L- lumbální 

L-S- lumbosakrální  

LTV - léčebná tělesná výchova 

m., mm. - musculus, musculí 
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MGT - magnetoterapie 

MR - magnetická rezonance 

M-SASSS - modified  Stoke Ankylosing Spondylitis Score 

Např. - například 

NSA - nesteroidní antirevmatika 

Obr.č. - obrázek číslo 

PIP -  Poměr Impuls/Perioda (v UZ terapii) 

PIR - postizometrická relaxace 

PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PsA - psoriatická artritida 

P-V - paravertebrální svalstvo 

RA - revmatoidní artritida 

RK- ramenní kloub 

RM - reflexní masáž 

RTG - rentgenové vyšetření 

SASSS - the Stoke Ankylosing Spondylitis Score  

SE - sedimentace erytrocytů 

S-I - sakroiliakální skloubení 

SIAS - spina iliaca anterior superior 

STIR - short inversion recovery 

Str. - strana 

Th - thorakální 

TK - tlak krevní 

TNF - tumor nekrotizující faktor 

TrPs - trigger points 

UZ - ultrazvuková terapie 

Viz - vizme, vizte (od slovesa viděti) 

ZR - zevní rotace 

ZTP - zvlášť těžké postižení 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1  Multimodální cvičení pro nemocné s AS  

(Gonce Ince, Tunay Sarpel, Behice Durgun and Seref Erdogan, 2006) dostupné na 

http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F1.expansion.html. 

 

1. Pozice -  protažení hlavy do záklonu a do předklonu. 

          

                                                         

 

 

2. Pozice - úklon s protažením hlavy a rotace hlavy.  

  

                                                              

 

3. Pozice - protažení ramen a hrudníku. 

          

                                                               

 

 

 

 

http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F1.expansion.html
http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F1.expansion.html
http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F2.expansion.html
http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F3.expansion.html
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4. Pozice -  protažení m. deltoideus. 

    

                                                                      

                  

5. Pozice - protažení m.tricepsu brachií. 

  

                                                                       

 

6. Pozice - protažení paží s propletenými prsty nad hlavou. 

  

                                                                       

                         

 

 

http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F4.expansion.html
http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F5.expansion.html
http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F6.expansion.html
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7. Pozice - protažení bočních svalů trupu. 

  

                                                                       

 

8. Pozice - protažení s prohnutými zády. 

  

                                                                       

 

9. Pozice -  protažení m. rectus femoris a m. iliopsoas. 

  

                                                                       

           

           

 

http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F7.expansion.html
http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F8.expansion.html
http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F9.expansion.html
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10. Pozice - protažení paravertebrálních svalů s rotací páteře. 

 

                                                                       

                        

11. Pozice - protažení zádových svalů - most. 

  

                                                                       

 

12. Pozice - „Kočičí hřbet“. 

  

                                                    

                  

 

 

 

 

http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F10.expansion.html
http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F11.expansion.html
http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F12.expansion.html
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13. Pozice -  protažení horní části zad. 

                                                             

                   

14. Pozice - dvojité protažení s koleny u hrudníku. 

  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F13.expansion.html
http://ptjournal.apta.org/content/86/7/924/F14.expansion.html
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Příloha č. 2  BASDAI - Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index  
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Příloha č. 3  Souhlas s poskytováním údajů ze zdravotnické dokumentace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



125 
 

Příloha č. 3  Souhlas s poskytováním údajů ze zdravotnické dokumentace  
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Příloha č. 3  Souhlas s poskytováním údajů ze zdravotnické dokumentace  

 

 

 

 

 

 


