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Abstrakt 

 

Název: Kasuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou progresivní 

systémové sklerodermie 

 

Souhrn: Bakalářská práce se skládá ze svou částí- části obecné a speciální. 

Obecná část shrnuje teoretické poznatky onemocnění od vysvětlení 

pojmu sklerodermie, přes klasifikaci onemocnění, epidemiologii, 

etiologii a patogenezi, klinickou symptomatologii, léčbu, 

psychosomatické aspekty, edukaci a monitorování pacienta 

až k prognóze onemocnění.  

Speciální část obsahuje kasuistiku pacientky s difúzní systémovou 

sklerodermií. Kasuistika obsahuje návrh terapie a provedení konkrétních 

fyzioterapeutických postupů, aplikovaných na základě vstupního 

kineziologického rozboru, s následným zhodnocením efektu terapie. 

Kasuistika byla zpracována v průběhu souvislé odborné bakalářské praxe 

v ÚVN v Praze.  

 

Klíčová slova: fyzioterapie, sklerodermie, autoimunitní onemocnění, zánětlivé 

onemocnění, revmatické onemocnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title: Case report of physiotherapy care of a patient with progressive systemic 

sclerosis 

 

Summary:  The bachelor thesis consists of two parts- general and special sections. 

General section summarizes theoretical findings of the disease 

of scleroderma from  explaining the term itself, through classification 

of the disease, epidemiology, etiology and pathogenesis, clinical 

symptoms, treatment, psychosomatic aspects, education and patient 

monitoring to prognosis. 

Special section includes case reports of a patient with diffuse systemic 

scleroderma. Case report contains a proposal of therapy 

and implementation of physiotherapy methods, applied on the base 

of input kinesiological analysis, with subsequent evaluation of the effect 

of therapy. The case report has been prepared during the continuous 

professional bachalor´s practice in Military university hospital in Prague. 

 

Keywords: physiotherapy, scleroderma, autoimmune disease, inflammatory disease, 

rheumatoid disease 
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1. ÚVOD 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování kasuistiky pacientky 

s diagnózou progresivní systémové sklerodermie, která se nachází ve speciální části 

práce. Kasuistika obsahuje zpracování anamnestických údajů, vstupní kineziologický 

rozbor, na jehož základě byl stanoven návrh konkrétních fyzioterapeutických postupů 

a následně byly provedeny terapeutické jednotky, zakončeny výstupním 

kineziologickým rozborem s následným zhodnocením efektu terapie.  

 Cílem obecné části práce je zpracování poznatků o daném onemocnění pomocí 

rešeržních studií dostupné literatury. Jsou zde zpracovány informace o onemocnění 

od vysvětlení pojmu sklerodermie, přes klasifikaci onemocnění, epidemiologii, etiologii 

a patogenezi, klinickou symptomatologii, léčbu, psychosomatické aspekty, 

edukaci, monitorování pacienta po prognózu onemocnění. 

Sklerodermie je typickým představitelem onemocnění, které se nalézá 

v oblastech zájmu mnoha oborů lékařství: dermatologie, revmatologie, imunologie, 

interní medicíny (zejména gastroenterologie, pneumologie, kardiologie, nefrologie, 

endokrinologie), ale i dalších včetně oborů chirurgických. Je to autoimunitní revmatické 

onemocnění, které představuje velice různorodé spektrum chorob, jejichž společným 

rysem je vznik tuhé kůže. Toto onemocnění není mezi populací tolik známé, jelikož 

se vyskytuje velmi zřídka a publikací v českém jazyce o tomto onemocnění moc není 

(spíše se jedná o výsledky nejrůznějších studií).  
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2. OBECNÁ ČÁST 

2.1 Pojem sklerodermie 

Slovo „sklerodermie“ pochází z řeckých slov: „sclero“ znamenající tuhý, 

zkornatěný, a „derma“ znamenající kůže. Tuhnutí kůže je jedním z nejvíce viditelných 

projevů nemoci. Toto onemocnění se dříve nazývalo „progresivní systémová skleróza“, 

ale tento termín byl zpochybněn od té doby, kdy bylo zjištěno, že sklerodermie nemusí 

být bezpodmínečně progresivní. Nemoc se liší od pacienta k pacientovi. [30] 

Sklerodermie patří mezi autoimunitní zánětlivé revmatické onemocnění. [30] 

Představuje velice různorodé spektrum chorob, jejichž společným rysem je vznik tuhé 

kůže. Hlavními představiteli je sklerodermie systémová s kožním i orgánovým 

postižením a sklerodermie lokalizovaná, která vnitřní orgány zpravidla nepostihuje. 

Sklerodermická symptomatologie se může vyskytovat společně s příznaky jiného 

onemocnění pojiva v rámci překryvných syndromů, u nemocných s nevyhraněným 

postižením, které nedovoluje jednoznačnou klasifikaci choroby a u skupiny jiných 

nemocí napodobujících symptomatologii sklerodermie, která jsou klasifikována jako 

pseudosklerodermie. [22] 

Je charakterizována fibrotickou sklerotizací periferních a viscerálních cév, 

fibroproduktivními změnami v pojivových tkáních, změnami mikrovaskularizace 

a poruchami humorální a celulární imunity. [17] Sklerodermie není nakažlivé, infekční 

ani rakovinné onemocnění. [30] 

 

2.2 Klasifikace sklerodermie 

Klasifikace sklerodermie je velmi obtížná, protože jde o relativně vzácnou 

nemoc, vyznačující se chronickým průběhem, velkou variabilitu klinické 

symptomatologie a nejistou etiopatogenezí. Proto také nebyla dosud vypracována 

jednotná klasifikace, které by byla všeobecně přijata. [21] 

Podle stupně postižení kůže a vnitřních orgánů je sklerodermie rozdělována 

do několika skupin. Ač se autoři v klasifikaci liší, základním rozdělením je z pravidla 

rozdělení na lokalizovanou a systémovou sklerodermii.  
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Obr. č. 1- Základní druhy sklerodermie. [30] 

 

Barnett taktéž užívá termíny sklerodermie Typu 1, Typu 2 a Typu 3. 

Jsou rozděleny podle toho, do jaké míry je kůže sklerotizovaná, kde Typ 1 (limitovaný 

rozsah) se projevuje pouze sklerodaktylii (viz kapitola SSc), Typ 2 (mírný, nevelký 

rozsah) se projevuje i proximálně od metacarpofalangeálních kloubů, nezasahuje však 

trup a Typ 3 (rozsáhlý) se projevuje difúzní kožní sklerózou včetně trupu. [2] 

Bečvář popisuje, že se vzácně objeví případy bez klinicky zřejmého ztluštění 

kůže, ale s charakteristickými změnami vnitřních orgánů, cévními a laboratorními 

nálezy. Vyskytují se také jedinci splňující kritéria systémové sklerodermie (SSc) 

a současně i kritéria systémového lupus erythematodes, revmatoidní artritidy nebo 

zánětlivého postižení svalů. Do skupiny příbuzných SSc se tedy řadí i nediferencované 

onemocnění pojivové tkáně, které má některé znaky SSc. [17]  
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2.3 Popis jednotlivých druhů sklerodermie: 

2.3.1 Lokalizovaná sklerodermie 

Klasifikace 

Klasifikace lokalizované sklerodermie je méně kontroverzní než SSc. [8] 

Od SSc se liší distribucí kožních změn, je bez vazospasmů a vaskulárního poškození 

vnitřních orgánů. [7] 

Jablońska uvádí rozlišení na dva hlavní druhy: morfeu a lineální sklerodermii.  

Štork uvádí ještě třetí typ- subcutaneální sklerodermii.  

Morfea 

Morfea může být ohraničená, generalizovaná a kapková. Ohraničená má 

nejčastěji jedno až dvě ložiska. Prvním projevem bývají drobné likvidní erytematózní 

plochy, které se progresivně zvětšují. Narůstající ztužení kůže progreduje 

až do voskovitě bílých lézí s atrofií a různým stupněm hypo- nebo hyperpigmentace. 

Velikost ložisek se pohybuje od 1 do 10 cm v průměru. Většinou po 3 -5 letech dochází 

k ústupu onemocnění, kožní změny jsou však neměnné. Generalizovaná může pokrývat 

i větší ložiska. Pokračující rozšíření kožních změn může být komplikováno 

kontrakturou nebo ulcerací. Naopak kapkovitá morfea má četné malé hypopigmentace  

v průměru 2 – 10 mm s minimální sklerózou. Tyto změny jsou často lokalizované 

na krku, ramenou a zadní straně hrudníku. [7] 

Lineární sklerodermie 

Tento druh sklerodermie je charakterizován lineárními pruhy postižené kůže 

v lokalizaci dermatomů. Mohou přecházet přes klouby a tím vést k omezení pohybu.  

Může dojít až k fixovaným valgózním nebo varózním deformitám a skoliotickým 

změnám. Tyto změny postihují růst dětí. Speciální formou lineárlní slerodermie 

je sklerodermie En Coup de Sabre (sek šavlí). Zasahuje obličej a vlasovou část hlavy. 

Obvykle má směr od obočí nahoru ke skalpu. Může dojít k postižení celé poloviny 

obličeje včetně oční štěrbiny a následné výrazné asymetrii obličeje. Oboustranné 

postižení je velmi vzácné. [6, 7]  
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Subcutaneální sklerodermie 

Vedle fascitis eosinophilica a sklerofascitis circumscripta patří do subcutaneální 

sklerodermie také morphea profunda. Je to sklerodermický zánětlivý proces lokalizován 

v hlubokém podkoží a přilehlé fascii. Hluboké uložení zánětu je příčinou sklerotizace 

a refrakce vazivových sept tukové tkáně, která přispívá ke vzniku nerovného povrchu 

kůže. Zanechává po sobě jamkovité lipoatrofie. [21] 

 

2.3.2 Systémová sklerodermie (SSc) 

Klasifikace 

Systémová sklerodermie je obzvláště vyzívajícím problémem pro klasifikaci, 

protože zahrnuje velice široké spektrum nemocí. [4]  

 

Klasifikace systémové sklerodermie 

I. Difúzní (progresivní) sklerodermie:  

Ztluštění kůže obličeje, trupu, proximálních a distálních částí končetin. Postižení 
orgánů. 

II. Limitovaná (ohraničená) sklerodermie:  

(starší název CREST syndrom= kombinace karcinózy, Raynaudova fenoménu, 
ezofageální dysmotility, sklerodaktylie a teteangiektazie)  

 
Ztluštění kůže omezené na místa distálně od loktů a kolen a postihující také obličej  
a krk. Sklerodaktylie, acroskleroza.  

III. Sine sckleroderma:  

Bez klinicky zřejmého ztluštění kůže ale s charakteristickými změnami vnitřních 
orgánů, cévními a sérologickými nálezy. 

IV. Overlap syndrom: 

Onemocnění splňující kritéria SSc současně i kritéria systémového lupus 
erythematodes, revmatoidní artritidy nebo zánětlivého postižení svalů.  

V. Nediferencované onemocnění pojivové tkáně: 

Raynaudův fenomén s klinickými a/nebo laboratorními změnami SSc. K těmto 
známkám patří anticentromérové protilátky, odchylky v kapilaroskopii nehtového 
lůžka, otok prstů a ischemické defekty.  

Tab. č.  1-  Klasifikace systémové sklerodermie. [13, 3, 26] 
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 Klasifikační kritéria systémové sklerodermie 

Hlavní - proximální sklerodermie (postižení kůže prstů     

      a nad metakarpofalangeálními klouby) 

Vedlejší - sklerodaktylie 

- jamkovité jizvičky na bříškách prstů či zmenšení objemu 

bříšek 

- bilaterální plicní intersticiální fibróza při bazích (RTG) 

Pozn.: Pro SSc stačí pouze kritérium hlavní, či dvě kritéria vedlejší 

Tab. č.  2- Klasifikační kritéria systémové sklerodermie. [22] 
 

 

Porovnání difúzní a limitované systémové sklerodermie 

Difúzní a limitovaná SSc se od sebe odlišují příběhem, prognózou i rozsahem 

postižení. [13]  

 Vznik kožních 

a orgánových 

projevů 

Progrese kožních 

a orgánových projevů 
Rozsah postižení 

Difúzní 

SSc (dSSc) 

náhlý rychlá Ztluštění kůže obličeje, 

trupu, proximálních i 

distálních částí končetin, 

velmi často celková únava, 

slabost, úbytek hmotnosti 

Limitovaná 

SSc (lSSc) 

kožní skleróza 

vzniká i více let 

po Raunaudově 

fenoménu 

pozvolná s pomalým 

progredujícím 

orgánovým (zejména 

GIT) postižením 

Ztluštění kůže na prstech- 

sklerodaktylie- nebo distálně 

od loktů a kolen, také obličej 

a krk- akroskleróza 

Tab. č.  3- Rozdíl vzniku, progrese a rozsahu kožních a orgánových projevů u dSSc a lSSc. [13] 
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Obr. č. 2- Schématické zastoupení dSSc a lSSc v časové ose, obsahující typické vztahy mezi kožní 

tloušťkou a zapojením vybraných orgánových postižení. [4] 

 

U obou těchto forem se vyskytuje typická sklerodaktylie. Jedná se o symetrickou 

sklerodermii na hřbetě konců končetin (na prstech, rukou a nohou). Kůže dosti rychle 

tuhne tak, že se prsty stanou neohebnými. Na prstech atrofují při delším trváním matrix 

i lůžko, nehty pak znenáhla úplně vymizejí a ztuhlé prsty mají podobu „kolíčků hrábí“. 

Jindy vede proces na prstech hlubšími retrakcemi vaziva k jejich zkroucení, obyčejně 

v různém stupni pevné flexe a tím k úplnému zmražení ruky. [24] 

 

Sklerodermické překryvné (overlap) syndromy 

Systémová onemocnění pojiva, označována též jako kolagenózy či kolageno-

vaskulární onemocnění, zahrnují choroby charakterizované difúzní degenerací pojivové 

tkáně a změnami na drobných cévách, vzniklé na autoimunitním podkladě. Diagnóza 

plně vyvinutých systémových onemocnění pojiva je poměrně snadné, ne však v jeho 

počátečních fázích. Společnými příznaky onemocnění jsou Raynaudův fenomén, 

artralgie, myalgie, subfebrilie a lehká dysfagie. Tyto příznaky tvoří základ překryvné 
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symptomatologie. Choroby, u kterých dochází k překrývání symptomatologie dvou 

či více onemocnění pojiva, bývají označovány jako překryvné syndromy. [21] 

Sklerodermické překryvné syndromy jsou představovány především smíšeným 

onemocněním pojiva, překrýváním symptomatologie sklerodermie a poly(dermato)-

myositidou, s lupus erythematosus systemicus, Sjögrenovým syndromem a revmatickou 

artritidou. [21]  

 

2.3.3 Epidemiologie systémové sklerodermie 

Moderní studie pacientů se SSc dokazují, že se onemocnění vyskytuje častěji 

ve Spojených státech amerických a Africe než v Evropě a Asii. [14, 10] 

Z demografického hlediska nemoc nepostihuje děti a jejich incidence se zvyšuje 

s dospělým věkem (s nejčastějším výskytem od 30 do 50 let věku). Mnohem více 

postihuje ženy (v poměru 3:1), avšak faktory, které jsou za to zodpovědné, nejsou 

známy. [14] Nejčastější a nejvážnější ohroženou skupinou jsou mladé ženy s černou 

pletí, s větším zastoupením difúzní formy SSc, u kterých však není žádná význačná 

predilekce. Incidence onemocnění se pohybuje od 0,6 do 19 na milión obyvatel, 

toto číslo však může být podceněno. [22, 15]  

Incidence i úmrtí se oboje zvýšily v posledních desítkách let, ale tyto změny jsou 

spíše výsledkem zlepšení detekce případů, nežli zvýšení incidence. Další studie 

by mohly přivést odůvodnění vzniku a navrhnout podskupiny s heterogenními 

klinickými, laboratorními, serologickými a přírodně historickými znaky. [15] 

 

2.3.4 Etiologie a patogeneze systémové sklerodermie  

Primární spouštěcí faktor chorobného procesu zůstává neznámý. Etiopatogeneze 

SSc je pravděpodobně multifaktoriální. Při vzniku hrají důležitou roli genetické faktory, 

exogenní, hormonální a imunologické vlivy. [13] 

V patogenezi SSc se uplatňují: poruchy celulární a humorální imunity, 

poškození endotelových buněk, mikrovaskulatúr a trombocytů, postihnutí pojivových 

tkání, porucha metabolizmu kolagenu, fibroblasty a imunokompotentní buňky 

v tkáních. [13] 
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Genetické faktory 

Z genetických studií vyplívá, že genetická predispozice je slabá, ale je 

dokumentováno několik silných asociací s antigeny HLA II. třídy. [15] Nejčastěji se 

uvádí nález HLA- DR1, DR3, DR5 a DRB1. Byly zjištěny i některé nové 

imunogenetické asociace s autoprotilátkami- lokus HLA- DQB1 s anticentromérovými 

protilátkami, lokusy HLA- DPA1/B1 s anti-DNA-topoizomerázou I (anti-Scl70). [17] 

Nejsilnějším genetickým faktorem je však pohlaví- většina pacientů se SSc jsou 

ženy. Není běžné, že by se v rodině vyskytlo více členů postižených tímto 

onemocněním, ale samozřejmě i takové případy se vyskytly (matka- syn/dcera, otec-

 syn/dcera i sourozenci dvojčata). [4] Genetickou predispozici je možno předpokládat 

podle toho, zda někdo v rodině měl SSc nebo příbuznou chorobu a podle výskytu 

autoprotilátek asociovaných se SSc u rodinných příbuzných (ty se vyskytují přibližně 

u 36 % příbuzných pacientů se SSc). [13] 

Exogenní faktory 

V etiopatogenezi některých forem sklerodermie se uplatňují i exogenní faktory- 

chemické látky a léčiva, které mohou vyvolat obraz podobný sklerodermii. U některých 

pracovníků přicházejících do styku s vinylchloridem se vyvíjel Raynaudův fenomén, 

akroosteolýza, plicní fibróza a skleróza kůže. Pokud se tyto příznaky neprojevily 

u všech pracovníků, můžeme poukázat na nutnost genetických nebo jiných faktorů, 

nutných k propuknutí onemocnění. Dále jsou nebezpečná chemická rozpouštědla- 

u osob které jsou s nimi v kontaktu může dojít k poškození endotelu a následné aktivaci 

trombocytů. Chemické látky potenciálně vyvolávající obraz sklerodermie jsou křemík 

a jeho sloučeniny, organické chemické sloučeniny- Alifatické uhlovodíky 

(vinylchlorid), aromatické uhlovodíky (benzén, toluen, xylén), biogenní amíny, toxické 

oleje a silikonové transplantáty. U predisponovaných jedinců mohou vyvolat obraz SSc 

také určité léky, mezi ně patří L-5-hydroxytryptofán, pentazocín, bleomycín, kokain, 

mazindol atd. [13, 17] 

Porucha celulární imunity 

V časných stádiích choroby nacházíme v postižených tkáních (kůže, podkoží) 

mononukleární infiltráty bohaté na lymfocyty a fibroblasty, které jsou zejména 

v intersticiu, v okolí cév, kožních adnex a nervových zakončení kůže.  

 16



Infiltráty se skládají hlavně z větší části aktivovaných T-lymfocytů, s převahou 

pomahačských (CD4) nad supresorovými (CD8), a makrofágů, které podle některých 

prací převažují nad T-lymfocyty a jejichž zastoupení se zvyšuje s výraznější sklerotizací 

kůže. Celkový počet T- lymfocytů a lymfocytů CD8+ je normální nebo snížený. Poměr 

CD4+/CD8+ (tzv.imunoregulační index) je podle většiny autorů zvýšený. [21, 13] 

Fibroblasty začnou ve zvýšené míře produkovat složky mezibuněčné hmoty, 

zejména vlákna kolagenu typu I a III, ta se ukládají v extracelulární matrix. Intenzita 

infiltrátů koreluje s kratším trváním nemoci, rozsahem a progresí sklerotizace kůže. 

[21,17] 

Pozdější stádia SSc jsou charakterizována hyalinizací kolagenních vláken 

a atrofií postižených tkání. [21, 13, 17] 

Porucha humorální  imunity  

 Sérologické specifické a nespecifické změny jsou výrazným rysem SSc a mají 

nesporný vliv k jejímu rozvoji, avšak přímý mechanismus autoprotilátek v patogenezi 

onemocnění, jako je fibróza tkáně a vnitřních orgánů, není prozatím vysvětlena. [21, 17] 

 Antinukleární protilátky se vyskytují u asi 95 % nemocných se SSc a objevují se 

u limitované a difúzní formy. Stejně jako v případě systémového lupus erythematodes 

a revmatické artritidy se autoprotilátky mohou vyskytovat roky před klinickou 

manifestací SSc. [1] 

Nespecifické změny jsou představovány především polyklonální hyper-

gamaglobulinemií (asi u 30 % nemocných), pozitivním revmatoidním faktorem (30-

50 %), protilátkami proti mitochondriím (25 %), hladkému svalu (10-60 %), štítné žláze 

(16 %), slinným žlázám (42 %), falešnou pozitivitou testů na lues (5 %), udává se různý 

výskyt antikardiolipinových protilátek (0-33 %). [21] 

Specifické pro SSc jsou tyto autoprotilátky: proti centromerám, 

proti topoizomeráze a proti RNA- polymeráze III. U nemocných s Raynaudovým 

syndromem a s patologickým nálezem na kapilaroskopii je průkaz alespoň jedné 

z těchto autoprotilátek spojen s až 80 % rizikem rozvoje SSc. K nově identifikovaným 

specifickým autoprotilátkám pro SSc patří anti-U3-RNP (anti-fibrilarin) a anti- Th/To. 

Pro tyto autoprotilátky zatím není dostupná komerční metoda detekce, a proto je jejich 

praktický význam zatím omezený. K ostatním autoprotilátkám SSc patří ty, které jsou 

spojeny s některými patogenetickými mechanismy (např. antiendotelové 
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autoprotilátky), anebo ty, které se vyskytují u překryvných syndromů (např. anti- 

PM/Scl u překryvného syndromu SSc a polymyozitidy. [17] 

 

Autoprotilátky proti centromerám (antikinetochorové protilátky)  

Tyto autoprotilátky se mohou vyskytovat u obou hlavních forem SSc, ale jsou 

více typické pro limitovanou SSc a zejména CREST syndrom, u kterého se vyskytují 

až v 98 %. Cílem těchto protilátek jsou antigeny 8 proteinů CENP (centromeric protein) 

v oblasti centromery chromozomu, místa, kde se stýkají dvě chromatidy a kde se během 

buněčného dělení vytváří kinetochor (odtud dříve užívaný název). Tyto protilátky byly 

v nízkém titru zjištěny i u nemocných se samostatným Raynaudovým syndromem, 

Hashimotovy thyreoditidy, primární biliární cirhózy a u dalších systémových chorob, 

včetně překryvných syndromů SSc s jinými systémovými chorobami. [17] 

 

Autoprotilátky proti topoizomeráze I (anti-Scl-70, anti-topo-I)  

Protilátky vysoce specifické pro SSc (zejména pro difúzní formu, ale i pro 

limitovanou formu a u překryvných syndromů) jsou namířeny proti jadernému enzymu, 

který rozvolňuje vlákno dvoušroubovice DNA během replikace. Experimentálně jsou 

anti-Scl-70 protilátky spojeny s vyšší produkcí protizánětlivých cytokinů (interleukin 

6 a 17, TGF β1 (transforming growth factor) a se sníženým uvolněním protizánětlivého 

interleukinu 10. Tyto protilátky zřejmě mají úlohu v patogenezi SSc.  [21,17] 

Ačkoliv jsou anti-Scl-70 specifické pro SSc (až 98 %), byl popsán i u 1-3 % 

nemocných se systémovým lupem erythematodem, u 10 % nemocných se silikózou 

bez autoimunitního onemocnění. [17] 

 

Autoprotilátky proti RNA-polymeráze (anti-RNAP) 

Z autoprotilátek proti RNA-polymeráze se mohou u SSc vyskytnout anti-RNAP 

I, II a III. Nejvyšší specificitu mají anti-RNAP III protilátky, které se objevují u 4-23 % 

nemocných a jsou spojeny většinou s difúzní formou SSc. Anti-RNAP III protilátky 

jsou rizikovým markerem pro rozvoj renální krize, některé zdroje uvádějí pozitivní 

predikční hodnotu pro tuto komplikaci 13 % versus 2 % u nemocných bez těchto 
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protilátek. Riziko jiných orgánových komplikací není ve skupině nemocných anti- 

RNAP III zvýšené. [17] 

 

Ostatní autoprotilátky 

Anti- PM/Scl- autoprotilátky proti peptidům, exozomu, komplexu podílejícímu 

se na zpracování RNA v jadérku a degradaci zralé mRNA v cytoplasmě. Při SSc s anti-

PM/Scl se častěji vyskytuje plicní fibróza. [17] 

Anti-Th/to- vyskytuje se častěji u limitované formy SSc, jsou asociované s plicní 

hypertenzí a plicní fibrózou. Pacienti s těmito protilátkami mají údajně horší prognózu, 

avšak nižší výskyt gastrointestinálního postižení. [13] 

 

Anti-
centromérové 

Anti-Scl-70 Anti-RNA 
polymeráty III 

Ostatní 

Anti-Th/To 19-36 % 

Limitovaná SSc 

CREST 

9-39 % 

Difúzní SSc 

4-25 % 

Spíše difúzní SSc 4-10 % 

Limitovaná SSc 

Zvýšené riziko Zvýšené riziko Zvýšené riziko Zvýšené riziko 

Plicní arteriální 
hypertenze 

Nepříznivá 
prognóza [13] 

Anti-PM/Scl 

Plicní hypertenze 

malignita 

5-25 % 

Překryvný syndrom 
polymyozitida/SSc 

Snížené riziko Anti-endoteliální 

Zvýšené riziko 

Sklerodermická 
renální krize 

Intersticiální plicní 
proces 

Plicní fibróza 

Kardiomyopatie 

Malignita 

Digitální ulcerace 

Vyšší mortalita 

Nepříznivá 
prognóza 

Renální krize 

Malignita 

Nepříznivá 
prognóza 

Vyskytuje se překryvných syndromů 
Nevyskytuje se 
u překryvných 
syndromů 

Plicní arteriální 
hypertenze 

Digitální ulcerace 

Tab. č.  4- Autoprotilátky u systémové sklerodermie a jejich vztah ke klinické manifestaci [17] 
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 Patogeneze cytokinů 

Detekce cytokinů a zjišťovní jejich úlohy v patogenezi SSc je otázkou velmi 

komplikovanou, je teprve na svém začátku. Cytokiny jsou glykoproteidy s nízkou 

molekulovou hmotností, které zabezpečují mezibuněčnou komunikaci. U SSc byly 

nalezeny zvýšené hladiny některých cytokinů (fibronektín, interleukín-1 a 2, endotelín), 

které ovlivňují funkce fibroblastů (př. růst, produkci extracelulární matrix, syntézu 

kolagenózy). Aktivace T-lymfocytů vede k uvolňování různých cytokinů 

a cytologických molekul, ty můžou stimulovat nebo inhibovat syntézu kolagenu 

fibroblastmi, jejich proliferaci nebo chemotaxi. Porušení rovnováhy mezi stimulačními 

a inhibičními cytokiny rozhoduje o tom, či se proliferace fibroblastů, chemotaxe, 

syntéza kolagenu a produkce proteináz degradujících matrix po aktivaci (př. hojení 

rány) ukončí nebo tento proces nekontrolovaně pokračuje a vyvíjí se patologická 

fibróza. [21, 13] 

Při SSc ve včasné fázi fibrotického procesu migrují zápalové buňky (T-

lymfocyty a monocyty) do pojivové tkáně. Tyto buňky produkují různé cytokíny a tím 

spouštějí kaskádu dějů aktivujících fibroblasty, buňky hladkého svalstva a zvýšenou 

produkci kolagenu. [13] 

 

 Vaskulární poškození 

Vaskulární poškození je charakteristickým postižením u SSc a jeho rozsah má 

velký vliv na prognózu onemocnění. Klinicky je představováno vazomotorickou 

labilitou způsobující dočasnou ischémii manifestující se nejenom obrazem Raynaudova 

fenoménu rukou (jelikož vaskulární změny postihují nejprve malé artérie a kapiláry), 

ale i vazospazmy na orgánové úrovni (plíce, srdce, ledviny). [4, 13] 

Cévy vykazují různý stupeň postižení (intimální proliferaci myointimálních 

buněk vedoucí až k obliteraci, vzniku štěrbin (tzv. „gabs“) mezi endoteliemi, jejich 

vakuolizaci, eventuelně nekrózu, reduplikaci bazální membrány), které svědčí o stálém 

působení toxického faktoru, který vede ke vzniku extravazátů a redukci kapilár. Úloha 

sérových protilátek proti součástem cévní bazální membrány (lamininu, kolagenu IV) 

není zatím objasněna. [4, 13, 1] 

Endoteliové buňky mohou mít jednu z klíčových úloh při vzniku SSc a to 

především pro jejich vztah k imunitnímu systému, pro schopnost ovlivnit vazoregulaci, 

koagulaci, vliv na funkci a proliferaci okolních buněk (hladkého svalu, fibroblastů), 
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migraci zánětlivých buněk do tkáně atd. Při SSc jsou endoteliové buňky poškozené 

funkčně i morfologicky. Ultrastrukturní změny těchto buněk jsou také v cévách 

nepoškozené kůže. [4, 1 ,13] 

 

 Patogeneze kolagenu 

Fibróza u SSc je důsledkem nekontrolované, ale koordinované nadprodukce 

normální pojivové tkáně, především kolagenu, proteoglykanů a fibronektinu. Je hlavním 

klinickým příznakem SSc a představuje konečnou fázi dosud ne zcela objasněného 

patogenetického procesu. [21] Zmnožení kolagenu se zjistilo v pojivové tkáni kůže, 

obličeje, srdce, v plicích, příčně pruhovaném svalstvu a v gastrointestinálním traktu. 

Možno konstatovat, že v těchto postižených částech je zjištěno zvýšené množství 

kolagenních fibril (v důsledku zvýšení biosyntézy kolagenu) a mikrofibril (fibrilám), 

zvýšený obsah glykozaminoglykánů a fibronektinu, zvýšení jiných součástí pojivové 

tkáně a zvýšené množství mRNA pro kolagen a fibronektín. [13] 

V časné edematózní fázi kožní sklerózy převládá kolagen III.typu, zejména 

v retikulární dermis. Později je poměr kolagenu typu I a III stejný jako v normální kůži 

s převahou typu I (rovnovážný poměr kolagenu I. a III. typu u zdravých osob je 1:4). 

V okolí cév převažují kolagenové fibrily VI. typu. Na základě těchto nálezu se usuzuje, 

že především fibroblasty v okolí cév jsou aktivované ke zvýšené tvorbě kolagenu. 

[4, 13] 

 

2.3.5 Systémová sklerodermie- klinická symptomatologie 

Dominujícími příznaky SSc jsou vaskulární a kožní změny, nicméně prvním 

projevem jsou difúzní otoky obou rukou, které mohou připomínat polyartritidu. Časté 

jsou barevné změny kůže způsobené Raynaudovým fenoménem. Později se vyvýjí 

typická sklerodaktylie. V pokročilých stádiích se můžeme v nejtěžších případech  setkat 

i s rozsáhlými deformitami rukou na podkladě osteolytických změn, nejčastěji distálních 

článků prstů rukou. [17] 

Dochází také k postižení funkce vnitřních orgánů v důsledku cévních změn 

a nadměrného ukládání mezibuněčné hmoty (gastrointestinální trakt, plíce, srdce, 

ledviny, atd. ). [7] 
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Celkové projevy: 

K časným příznakům řadíme nechutenství, hubnutí, slabost a únavnost, později 

se často objevuje reaktivní deprese. [17] 

Cévní abnormality: 

K časným a velmi častým příznakům SSc (až 97%) patří Raynaudův fenomén. 

Tento fenomén je jedním z nápadných projevů sklerodermie. Diagnóza SSc bez tohoto 

fenoménu je diskutabilní. [21] Může předcházet rozvoji nemoci o několik let. [17]  

Jedná se o poruchu, která postihuje artérie a vyznačuje se záchvatovými 

vazospazmy, které nejčastěji snižují průtok krve do distálních dvou třetin prstů na rukou 

a nohou (vzácně ušních lalůčků, jazyka a špičky nosu). Může být způsoben nízkou 

teplotou nebo emocemi, především stresem. [29, 7] 

Vyskytuje-li se Raynaudův fenomén samostatně, je klasifikován jako primární 

Raynaudův fenomén, taktéž nazýván Raynaudova nemoc. U těchto pacientů se alespoň 

po dobu dvou let neprokázalo žádné onemocnění, jehož by mohl být příznakem. Je- li 

fenomén příznakem určitého onemocnění, jako u systémové sklerodermie, jedná se 

o fenomén sekundární. [27] V tomto případě je těžší se s příznakem vypořádat 

a je důležité léčit základní onemocnění (stav), který Raynaudův fenomén způsobuje. 

[29]  

Patofyziologie Raynaudova fenoménu je nejasná. Jde o kvantitativně 

nepřiměřenou odpověď periferních arteriol na normální stimuly projevující se jejich 

vazospazmem. Kontrola vaskulárního tonu je zprostředkována působením tří skupin 

cévních mediátorů- neuropeptidů, produktů endotelu a destičkových faktorů. U SSc  

jsou popisovány změny periferního, zejména senzorického a autonomního nervového 

systému, které mohou vést k poruše sekrece neuropeptidů. Vznik sekundárního 

fenoménu může být tak způsoben ztrátou vlivu neuropeptidů na vaskulární tonus, který  

je pak nekontrolovaně ovládán produkty uvolňovanými z poškozeného endotelu 

a aktivovaných trombocytů. Převaha vazokonstrikčních faktorů pak může vést 

k vystupňování vazospazmu. [21] 

Typická ataka Raynaudova fenoménu má tři fáze. V první fázi dochází 

k ischemii v důsledku vazokonstrikce distálních arterií, zblednutí prstů je doprovázeno 

pocitem bolesti, prsty jsou studené a prokřehlé. Poté dochází k cyanóze a promodrání 
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prstů v důsledku hypoxie. Ve třetí fázi dochází k zarudnutí v důsledku reperfuze 

s vazodilatací. [7] 

Kožní změny: 

Skoro všichni pacienti se SSc mají kožní změny. Tyto změny jsou rozhodující 

v počáteční fázi onemocnění a ke klasifikaci nemoci do jednotlivých podskupin. 

Obvykle se objevuje nejprve na prstech a dlaních. [12] 

Vývoj postižení probíhá ve třech fázích: časné edematózní, sklerotické, 

atrofické. [21] První fáze je charakterizovaná infiltrací kůže zánětlivými buňkami 

(monocyty, lymfocyty, žírné buňky). Zvýšená cévní propustnost vede k edému kůže 

a ukládání produktů do dermis. [7] Ve většině případů jsou nejdříve postiženy akrální 

části končetin (hlavně prsty rukou), obličej, krk a výstřih. Dolní končetiny jsou 

postiženy méně často. [21] Jde o reverzibilní projevy, které mohou být ovlivněny 

včasnou léčbou.  Toto stádium je charakterizováno edematózními projevy 

s nebolestivými půchýřky a pocitem svědění  na dorzální straně. Následuje období 

sklerotizace, kůže je napjatá, lesklá, postupně tuhne, přimyká se ke spodině a dochází 

k úbytku podkožního tuku. [7] Na takovéto kůži dochází k lokální ischemii. Sekundární 

bakteriální infekce těchto pomalu hojících se ulcerací může vést k atrofii a gangrénám. 

Jsou velmi bolestivé, vznikají především na bříškách prstů a nad kostními 

prominencemi, kde se též často tvoří depozita kalcia. [12] Při výrazně tuhé kůži rukou 

vzniká vzhled drápovité ruky, s deformitami kloubů rukou, sekundární kostní resorpcí 

vedoucí ke zkrácení nebo až k úplnému zániku terminálních falang. Na proximálních 

nehtových valech jsou patrné změny kapilárních kliček. Na prstech může být patrné 

likvidní zbarvení z poruch prokrvení, které v případě Raynaudova fenoménu 

přítomného u více než 90 % pacientů se SSc může být záchvatovité. Výrazem poruch 

mikrocirkulace v aktivnější fázi onemocnění je přítomnost „karmínových“ skvrn 

na bříškách prstů rukou. [21]  Obličej může být maskovitý (snižuje se výraz v obličeji) 

s perorálním radiálním rýhováním, úzkými rty, mikrostomií, zobákovitým nosem, 

zkráceným podjazyklovým frenulem. [12] Až u 90 % pacientů bývají na krku 

při maximálním záklonu zřejmé podélně prominující tužší kožní řasy, „neck sign“. 

Kožní postižení může progresivně postupovat až na kůži trupu. [23]  
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Trávicí ústrojí: 

Klinicky významným gastrointestinálním postižením trpí více než 50 % pacientů 

s touto diagnózou. [29] Změny jsou nejčastěji v distálních dvou třetinách jícnu, 

při delším trvání může dojít k postižení celé trávicí trubice. Dochází k atrofii hladké 

svaloviny, fibróze submukózy a laminy proprii mukózy a k různému stupni slizničních 

změn. V klinických projevech se objevuje říhání, pálení za sternem, dysfagie 

a odynofagie, regurgitace žaludečního obsahu, hypomotilita a dilatace jícnu. [7] 

V diagnostice jícnového postižení se nejvíce uplatňuje kontrastní rentgenové vyšetření. 

Postižení žaludku je vzácné, jde hlavně o gastroparézu a opožděné vyprazdňování. 

Hypomotilita, které může postihnout tenké i tlusté střevo, může vést k obstipaci 

(s možností vzniku rektálního prolapsu), dilataci střev, pseudoobstrukci, perforaci, 

stenózám a ulceracím.  Pneumatosis cystoides intestinalis je relativně benigní, vzácně se 

vyskytující komplikace, charakterizovaná vznikem intramurálních, vzduchem 

vyplněných cyst, které můžou vést k bolestem břicha, zácpě, průjmům a krvácivé 

stolici. Ustupuje zpravidla po konzervativní léčbě. [21] 

 

Dýchací ústrojí: 

Plicní změny jsou po jícnu druhou nejčastější orgánovou manifestací systémové 

sklerodermie. [21] Postižení plic je většinou příčinou závažných komplikací. 

Jde o kombinaci cévních změn s postupně narůstající fibrotizací plicní tkáně nebo plicní 

vaskulární onemocnění, které vede k plicní hypertenzi . [28]   

V plicích se může, podobně jako v kůži, zmnožovat vazivo obsahující kolagenní 

vlákna, to působí poruchy pružnosti plic a omezuje jejich dýchací funkci. [23] Postupně 

narůstá restrikční porucha plic a vzniká plicní hypertenze. [7]  Dle Štorka spirometrické 

vyšetření prokazuje restrikční poruchu v 60 % a obstrukční poruchu v 15 – 30 % 

případech. 

 Intersticiální plicní fibróza (IPF) má 54 % prevalenci symptomatickou, 53 % 

rentgenografickou , 92 % u funkčních vyšetření a 74 % postmortální. [21] Klinicky 

se objevuje narůstající námahová dušnost, dráždivý kašel, pleurální bolesti, hemoptýza. 

[7] Pouze vzácně představuje dyspnea a IPF úvodní příznaky SSc. [21] Dle Štorka jsou 

typickými rentgenovými změnami retikulonodulární stíny v dolních dvou třetinách plic, 

dle Havelky může být na snímku pozorován pleurální výpotek. Velkým přínosem 
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je vyšetření difúzní kapacity plic pro oxid uhelnatý (DLCO), který umožňuje hodnotit 

stav alveolární membrány. U 15 – 30 % pacientů vykazuje abnormální hodnoty 

při normální spirometrii a pravděpodobně tak odráží přítomnost postižení plicního 

cévního systému. Na základě snížení těchto hodnot během zimních měsíců a během 

chladové expozice byla vyslovena domněnka o úloze „plicního Raynaudova fenoménu“ 

při vzniku plicních změn. [19] Dle Štorka má velký význam pro brzkou detekci 

zánětlivých změn v plicním intersticiu bronchoalveolární laváž hodnotící na základě 

humorálního a buněčného obsahu ve výplachu bronchů eventuelní přítomnost zánětu, 

alveolitidy. Stejně tak má velký význam pro brzkou diagnostiku vyšetření počítačovou 

tomografií s velkou rozlišovací schopností. Pro pacienty s vážnou IPF může 

být transplantace plic schůdnou alternativní možností. [28] 

Plicní hypertenze (PH) je vaskulární komplikace mnoho pacientů se SSc. 

Má dramatický vliv na prognózu pacienta a jeho přežití, jelikož je taktéž častou příčinou 

smrti. Pokud máme podezření k PH, musí být nezbytně potvrzeno pravostrannou 

srdeční katetrizací. Léčba PH u pacientů se SSc vede k pomalé progresi nemoci 

a zlepšuje kvalitu života. [16] Mezi onemocnění, kde se také někdy vyskytuje těžká 

plicní hypertenze patologicky shodná s obrazem primární plicní hypertenze patří 

i systémové kolagenní onemocnění- hlavně CREST varianta systémové sklerózy. 

Přítomnost antinukleárních protilátek, revmatoidního faktoru, IgG a depozit frakcí 

komplementu v plicních cévách svědčí pro přítomnost imunologické komponenty. [18]  

U systémové sklerodermie se dále může objevit pleuritida, aspirační pneumonie, 

spontánní pneumotorax, pneumoconiosis, zvýšený výskyt plicních karcinómů 

a poléková pneumonitida (penicilamin, cyklofosfamid, metotrexát atd.). [21] 

 

Kardiovaskulární systém: 

Srdeční projevy se vyskytují u 15-30 % pacientů se SSc. U většiny pacientů 

nejsou projevy tak závažné, zatímco pacienti se zřetelnými projevy srdečními jsou 

spojeni s velmi špatnou prognózou. Kardiální projevy, které nejsou hned detektovány, 

se mohou pomalu vyvíjet v myokardiální fibrózu. Příznaky mohou přijít bez varování 

a mohou náhle vést k arytmii srdeční, levé a pravé dysfunkci srdeční a k srdečnímu 

selhání. [9] 

Srdeční onemocnění diagnostikujeme při vyšetření neinvazivními metodami 

u více než 50 % nemocných se SSc. Může vznikat jednak primárně v rámci základního 
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onemocnění, jednak sekundárně při alteracích vaskulárních, plicních, renálních 

a poruchách štítné žlázy. Obvykle jde o asymptomatickou perikarditidu (symptomatické 

rozsáhlé nebo malé výpotky se však vyskytují jen zřídka, v 7 – 20 % případech), vzácně 

myokarditidu. Myokarditida, charakterizovaná intersticiálními zánětlivými infiltráty 

s degenerací a nekrózou svalových vláken, je uváděna do souvislosti s přítomností 

myozitidy kosterních svalů. Zdá se, že zánětlivé postižení kosterních svalů u SSc 

je predisponujícím faktorem vzniku maligní formy myokarditidy, která se projevuje 

srdeční insufiencí, poruchami kondukce, arteriálními a ventrikulárními arytmiemi 

a náhlou smrtí. [21] 

Dalšími poruchami jsou poruchy rytmu v důsledku blokády ramének při atrofii 

AV uzlu nebo síňové a komorové tachyarytmie. [7] Poruchy rytmu jsou zřejmé 

především na elektrokardiogramu snímaném po celých 24 hodin. Tyto změny jsou 

přičítány spíše difúzní myokardiální fibróze než selektivní fibróze kondukčního 

systému. [21]  

 

Vylučovací systém:  

Renální postižení je taktéž považováno za prognosticky nepříznivé znamení. 

Výskyt těžké renální insuficience se udává až u 10 % nemocných, mírnější postižení 

ledvin (proteinurie >500mg/24 h, hypertenze >150/85 mmHg, dusík močoviny >9 

mmol/l) u 45 % pacientů se SSc (hlavně s difúzním typem), při autopsii se patologické 

změny nacházejí u 80 % případů. [5] 

Nejobávanější komplikací je vznik sklerotické hypertenzní renální krize, která 

se vyvíjí většinou v prvních pěti letech od stanovení diagnózy onemocnění a předchází 

jí rychle nastupující známky renálního selhávání. [24]  U 20 % pacientů může výskyt 

samotné renální krize předcházet diagnostice SSc. [5]  Použití inhibitorů enzymu 

angiotenzinkonvertázy (ACE) radikálně změnilo mortalitu u této komplikace. [19]  

Histopatologicky nacházíme v malých interlobulárních a arkuátních artériích 

hyperplazii intimy s deposity PAS-pozitivního materiálu, fibrinoidní nekrózu, 

eventuelně i tvorbu trombů a adventiciální fibrózu. Změny vedou až k obliteraci lumen. 

Dochází ke snížení funkce ledvin- odhaduje se snížení glomerulární filtrace na 30%.   

[5]  Glomeruly vykazují zesílení bazální membrány a progresivní glomerulosklerózu. 

[21]  
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Muskuloskeletální systém: 

Artralgie bývají přítomny u 66 % pacientů se SSc, známky artritidy u 61 % 

a omezení kloubní hybnosti u 45 % pacientů. Vznik kontraktur je podmíněn především 

kožní sklerózou, někdy nacházíme deformity ručních kloubů. [21] Časté jsou flekční 

kontraktury na rukou [7] Na rentgenu bývají patrné známky kostní resorpce 

terminálních falang prstů, alveolárního výběžku a úhlu mandibuly, degeralizovaná 

osteopenie, periartikulární eroze a zúžení kloubní štěrbiny. Postižení kloubů 

v počátečních fázích onemocnění může připomínat revmatoidní artritidu, je však méně 

destruktivní, eroze na interfalangeálních kloubech jsou malé a asymetrické. [21] Mohou 

být projevy synovitidy, tendosynovitidy a karcinózy. [7] 

Svaly mohou být rovněž postiženy zánětem a fibrózou, nebo mohou být 

sekundárně difúzně atrofické. [7] Zánět šlach podmiňuje krepitaci při palpaci, která 

se vyskytuje u 60 % pacientů s difúzní formou SSc. Proximální svalová slabost 

se vyskytuje až u 32 % pacientů, ale pouze vzácně je provázena laboratorními 

známkami myozitidy. [21] 

 

Nervový systém: 

Postižení nervového systému se vyskytuje zřídkakdy. Jako nejčastější postižení 

se uvádí postižení  nervu trigeminu, které se i tak vyskytuje ve velmi malém procentu, 

u 4 % pacientů. Naopak, pokud pacient uvádí senzorickou neuropatii n. trigeminus, SSc 

je jedním ze základních diagnóz, které by mohl pacient mít.  Trigeminální neuropatie 

je pouze senzorická a projevuje se pomalu vyvíjející se ztuhlostí obličeje, někdy 

bolestivostí tváře a parestezií. [4] 

Dále se může také objevit postižení periferního nervového systému, který 

se taktéž vyskytuje velmi zřídka. Většinou jde o postižení smíšeného typu- senzoricko- 

motorického. U pacientů se může vyskytnout syndrom karpálního tunelu, objevuje 

se zejména v začátku choroby a je projevem tendosynovitídy, artritídy a nebo pozdější 

komprese z fibrózní přestavby šlach a šlachových pochev. Mononeuritis multiplex 

je další formou periferního postižení. Postihnutí CNS je taktéž velmi zřídka.  [4] 

U pacientů se SSc se výskyt vaskulitídy spojuje s periferní neuropatií, 

myozitídou a Sjögrenovým syndromem. [13] 
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Endokrinní a exokrinní žlázy: 

Žlázy s vnitřní sekrecí- štítná žláza u pacientů se SSc vykazuje oproti zdravým 

kontrolám častěji fibrózu. Výskyt hypotyreoidismu je udáván až u 65 % pacientů 

se SSc. Hypertyreoidismus je relativně vzácný, společný výskyt se SSc není dostatečně 

prokázán. Hormony pankreatu nevykazují výrazné odchylky od normy, diabetes 

mellitus není častou komplikací SSc, přestože u 8 – 50 % diabetiků (zejména mladších, 

závislých na inzulínu) se vyskytuje omezená kloubní pohyblivost a tužší kůže 

napodobující sklerodaktylii a přestože jsou ojediněle publikovány případy s výskytem 

protilátek proti inzulínu či jeho receptorům. Žlázy s vnější sekrecí- potní žlázy 

a pilosebaceální aparát jsou postiženy prakticky u všech pacientů se SSc. Sklerotická 

kůže bývá sušší, s prořídlým ochlupením, má do koria „vtažené“ (většinou mírně 

atrofické) potní žlázy, které ztrácejí obvykle přítomný „límec“ tukové tkáně a jsou těsně 

sevřeny zhrubělými kolagenními snopci okolního vaziva. Elektrolytové složení potu je 

normální. Pocit suchosti v ústech je relativně často udávaným příznakem (až v 80 %) 

a souvisí s nálezy mononukleární infiltrace a fibrotickými změnami v drobných 

i větších slinných žlázách. [21] 

 

Pohlavní orgány:  

Poruchy sexuálních funkcí se vyskytují u obou pohlaví. Impotence mužů 

se vyskytuje u pacientů se SSc velmi často. Erekční dysfunkce je přítomna u 12- 27 % 

pacientů (nejspíše důsledkem postižení drobných cév). [21] U žen se SSc 

se příležitostně objevují abnormality v menstruálním cyklu, dochází k vaginálnímu 

vysoušení a dřívější menopauze. Ženy můžou trpět masivním zvětšením poprsí 

a hyperprolaktinemií během léčby d-penicilaminem. [4] Protože koincidence těhotenství 

a SSc je poměrně vzácná (onemocnění vzniká častěji u žen okolo 40 let věku), 

je hodnocení fertility, prognózy onemocnění matky a fétu obtížné. [21] Clemets a Furst 

tvrdí, že žena může hůře otěhotnět a může být větší počet spontánních porodů. 
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2.3.6 Diagnostické a vyšetřovací postupy 

Diagnóza systémové sklerodermie s typickým kožním postižením je obvykle 

snadná. Může však být i velmi obtížná. Je to např. u pacientů s Raynaudovým 

fenoménem s postupně se rozvíjející manifestací příznaků systémového onemocnění 

pojiva, které však nedostačují k přesnému zařazení choroby (tzn. nediferencovaná 

onemocnění pojiva), u nemocných se systémovou sklerodermií sine skleroderma 

(bez klinicky zřejmého ztluštění kůže, ale s charakteristickými změnami vnitřních 

orgánů) či minimálním kožním postižením (sklerodaktylie) nebo u pacientů 

s překryvnou symptomatologií. V diferenciální diagnóze je nutné též odlišit 

generalizovanou lokalizovanou sklerodermii, eozinofilní fascitidu a různé stavy, které 

systémovou sklerodermii napodobují (tzv. pseudosklerodermie). U pacientů 

s podezřením na SSc je nutné provést celkové vyšetření k upřesnění diagnózy a položit 

základ pro dlouhodobé sledování. [21, 13] 

U pacientů s Raynaudovým fenoménem se provádí detekce antinukleárních 

protilátek (nepřímou imunofluorescencí na substrátu HEp-2-buněk či jinou metodou 

detekce protilátek anticentromerových, antinukleárních a Scl-70), kapilaroskopické 

vyšetření nehtových valů (přítomnost vaskulárních zón, redukce a dilatace kapilár) 

a eventuelně i kožní biopsie může vést k časné diagnóze SSc. Při podezření na orgánové 

postižení se provádí vyšetření polykacího aktu jícnu (rentgenologicky, scintigraficky) 

a celého trávicího traktu (RTG), vyšetření plic (RTG, počítačová tomografie s velkou 

rozlišností) včetně jejich funkce (spirometrie, difúzní kapacita plic pro CO, krevních 

plynů), vyšetření bronchoalveolární laváže, vyšetření srdce (EKG) a funkce ledvin.  

O dalších orgánových vyšetřeních jsem se již zmínila u klinické symptomatologie 

příslušných orgánů. Při vyšetření a sledování pacienta je nutné sledovat rozsah kožního 

postižení, který má vliv na klasifikaci a prognózu onemocnění. Maximum kožní 

sklerózy je patrné v prvních dvou letech od jejího vzniku, proto je pro správnou 

klasifikaci nutné vzít v úvahu největší rozsah postižení v časné fázi onemocnění. 

Hloubku kožní sklerózy lze hodnotit pomocí ultrazvuku. [21] 

Při hodnocení progrese SSc bývá sledován stupeň postižení kloubů, zejména 

funkce kloubů prstů rukou, za pomoci různých technik (goniometrie, palmární 

xerokopií, vzdálenosti prstů od středu dlaně či proximální rýhy zápěstí atd.). [21] 
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2.3.7 Léčba 

Léčba musí být vždy komplexní a zpravidla zahrnuje tyto složky: edukaci 

nemocného, medikamentózní a chirurgickou léčbou a další opatření. Velmi důležitá 

je také kvalitní fyzioterapie. [22] 

 

Edukace pacienta 

Edukace spočívá v zákazu kouření, ochraně před chladem, prevenci stresu 

a vyloučení určitých povolání (vibrační stroje, práce v chladu, vlhku a prašném 

prostředí). Velmi důležitý je vzájemný vztah důvěry lékaře s pacientem a jeho šetrné 

seznámení s povahou pacientovi choroby. Svou roli hraje i průběžné seznamování 

se zdravotnickou dokumentací, ve které se nedoporučuje v diagnóze používat slovo 

„progresivní“ pro jeho velice negativní emotivní náboj. [22] 

 

Medikamentózní léčba 

Přestože je SSc nevyléčitelné onemocnění, byla v posledních letech vyvinula 

řada léčiv významně ovlivňujících klinickou symptomatologii, které mohou výrazně 

snížit mortalitu a morbiditu sklerodermických pacientů. [22] 

 

 Lokální léčba 

Lokální léčba představuje péči o kůži, její časté a důsledné promazávání, péči 

o ulcerace (antibiotika, dezinfenkce, antipruriginóza, hydrokoloidní obvazy apod.). 

Raynaudův fenomén mohou někdy ovlivnit nitroglycerínové masti. [22] 

 

 Orgánově specifická léčba 

Gastrointestinální projevy: Tyto projevy se ovlivňují prokinetiky, antacidy a zejména 

inhibitory protonové pumpy. Běžně se užívá omeprazol a loseprazol. Někdy je nutné 

operační řešení striktury jícnu protézou. Při malabsorbci je nezbytná enterální výživa.  
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Plicní projevy: Dráždivý kašel při plicní fibróze se tlumí antitusiky. V pokročilých 

stádiích respirační insuficience bývá nutná oxygenoterapie. Transplantace plic se běžně 

neprovádí. Plicní hypertenze se léčí prostanoidy, dále se užívají antagonisté receptorů 

pro endotelin (bosentan, ambrisentan) a blokátory 5-fosfodiesterázy (sildenafil). 

Ledvinové projevy: Sklerodermická renální krize se řeší ACE inhibitory, často je nutná 

dlouhodobá dialýza, někdy i doživotní. Někdy se indikuje transplantace ledvin. 

Tuto manifestaci výrazně zhoršují podávané glukokortikoidy. 

Srdeční projevy: Symptomaticky se léčí antiarytmiky, někdy je nutná trvalá stimulace 

pacemakerem. [17] 

 

 Celková léčba 

Celkovou léčbu lze dále rozdělit na: chorobu modifikující léky, protizánětlivé 

léky, vazoaktivní preparáty, antibiotika, fibrinolytika a další. Výsledky dosud 

provedených kontrolovaných studií neprokázaly jednoznačně pozitivní efekt žádného 

léku ani jejich kombinace. Je výrazná snaha zasáhnout do patofyziologického děje 

na těchto úrovních- blokáda cytotoxického působení mononukleárů na endotelie, 

přerušení interakcí mezi subrety mononukleárů, blokáda stimulace fibroblastů 

mononukleázy, blokáda degranulace mastocytů, blokáda syntézy prokolagenu 

fibroblasty a zvýšení rozpustnosti novotvořeného kolagenu. [22] 

Chorobu modifikující léky je možno rozdělit na blokátory syntézy prokolagenu, 

imunosupresiva (cytostatika), imunologické (biologická) a další prostředky. Do skupiny 

blokátorů syntézy prokolagenu patří zejména D-penicilamin podávaný v dávkách 

do 750 mg/den, je nutná jeho aplikace v časné, prefibrotické fázi onemocnění. Dále jsou 

příznivé zprávy o působení paraaminobenzoátu draselného. Z imunosupresivní 

a cytostatické léčby se kromě kortikosteroidů používá azatioprin, cyklofosfamid, 

metotrexát, cyklosporin a další. Podávání imunosupresiv má zejména význam u forem 

s výrazným orgánovým postižením. Cyklofosfamid (též azatioprin) v kombinaci 

s kortikosteroidy měl určitý vliv na plicní postižení. [22] 

K potenciálně účinným preparátům antifibrotické strategie by mohly patřit 

interferony alfa, beta, gama. Inhibitory tyrosinkinázy jsou dalšími kandidáty na léčbu 

fibrotických změn. V poslední době se také zkoušejí blokátory TGFβ, významného 

profibrogenního mediátoru. [17] 
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Fyzioterapie 

V literatuře je uvedeno velmi málo informací ohledně fyzioterapeutických 

postupů užívaných u pacientů s tímto onemocněním, nejspíše díky širokému spektru 

onemocnění spadajících do klasifikace sklerodermie. Ke každému pacientovi je nutno 

zaujmout velmi individuální přístup. Terapeutický plán musí být sestaven dle vstupního 

vyšetření, musí se tedy zohlednit, zda jde o difúzní nebo lokalizovanou formu. 

Také závisí na stádiu onemocnění a na celkovém somatickém a psychickém stavu 

pacienta.  

Cílem fyzioterapie je udržet funkční zdatnost pacienta, vzpřímený stoj,  

svalovou sílu, rozsahy pohybů, vlastnosti měkkých tkání a zlepšení dechových funkcí 

(hlavně při postižení plic). Mezi nejčastěji užívané fyzioterapeutické metody patří  

techniky měkkých tkání, mobilizace kloubů, pasivní pohyby, respirační fyzioterapie, 

zvyšování svalové síly oslabených svalů posilováním, protahování kontraktur (nutno 

se také zaměřit na zkrácené svaly obličeje) a další individuálně zvolené metody. 

Jako u všech pacientů se i u této diagnózy klade veliký důraz na autoterapii a edukaci 

pacienta. 

Z fyzikální terapie se využívá především teplo. Aplikace tepla 

(jako je parafínová koupel, přikládání horkých sáčků, horké koupele) má pomoci zvýšit 

protažitelnost kolagenních tkání, zmírnit  bolest a zvýšit průtok krve. Aplikace tepla 

však nelze využít u všech pacientů a vždy je nutno znát aktuální celkový stav pacienta 

a stav jeho kardiálního a respiračního systému. Dále se využívá tlaku při masáži, 

účinného ke snížení otoku, zvýšení krevní cirkulace a elasticity tkání. [4] Výřivé 

koupele velmi prospívají pacientům s touto diagnózou v časných fázích, jsou však 

kontraindikací, pokud již pacient má ulcerace. V Revmatickém ústavu v Praze 

pacientům s touto diagnózou indikuje lékař také oxygenoterapii, konkrétně 

hyperbaroxickou komoru, která má pozitivní vliv na plicní fibrózu a hypertenzi.  

 

Chirurgické výkony 

Mezi chirurgické výkony u pacienta se SSc patří nejčastěji operace jícnu, 

sympatektomie při Raynaudově fenoménu a odstranění depozit vápníku při kožní 

karcinóze. [22] 
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2.3.8 Psychosociální aspekty 

Sklerodermie není běžným onemocněním v populaci. Když lékař vysloví 

pacientovi jeho diagnózu- systémová sklerodermie, většina pacientů o této nemoci 

dosud nikdy neslyšela a neznají nikoho s tímto onemocněním, proto se mohou cítít 

mimořádně a abnormálně. Nemají tušení co znamenají tyto příznaky a co je vlastně 

čeká. Pacienti se SSc jsou většinou velmi rozladěni při zjištění, že jejich nemoc 

je nevyléčitelná a jejich rozpoložení ještě zhoršuje když zjistí, že jejich prognózu není 

možno přesně stanovit. [4] 

Pacienti si denně musí poradit s nepříjemnými symptomy, s tím, že jsou fyzicky 

limitováni. Intolerance studených teplot vetšinou vede ke změně jejich životního stylu. 

Kontraktury na rukou vadí při oblékání a při dalších každodenních činnostech. Všechny 

tyto behaviorální změny mohou frustrovat pacienty a vést je do rozpaků. [4] 

 

2.3.9 Monitorování a prognóza  

Vyšetření v počátku onemocnění a pravidelné sledování by mělo být prováděno 

ve specializovaných centrech. Kontroly u difúzní SSc, jejíž prognóza přežití 5 let 

od začátku onemocnění je 30-50 %, jsou doporučovány první rok měsíčně, další roky 

jednou za 3 - 6 měsíců. U limitované formy, s prognózou přežití po 5 letech 

onemocnění přes 80 %, jednou za 6 měsíců dlouhodobě pro možnost postupně 

narůstajících komplikací, zejména rozvoj plicní hypertenze, intersticiální plicní fibrózy 

a gastrointestinálních komplikací. [4, 28] 

Globálně výrazně vzrostla úmrtnost v posledních desetiletích. Celková doba 

přežití je zkrácená, ale 10 let přežívá 85 % nemocných. Rozsah plicní poruchy 

je zásadní z hlediska úmrtnosti pacientů se SSc. Nejčastější příčinou smrti je srdeční 

selhání při intersticiálním plicním selhání a při plicní hypertenzi, dále pak renální 

insuficienci. Jedna nedávná studie odhadla úmrtnost pacientů se SSc 

v důsledku postižení plic, s přítomností nebo absencí srdečního onemocnění, na 33% 

pacientů, kde 16% z nich podlehlo intersticiální plicní fibróze. [4, 17] 

Prognosticky nepříznivými faktory jsou mužské pohlaví, kožně difúzní forma, 

věk nad 65 let, pokles renálních funkcí, postižení viscerálních orgánů (srdce, plic, GIT), 

anémie a trombocytopenie. [17] 

 33



3. SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Tato bakalářská práce vznikla na základě konání souvislé odborné praxe 

ve dnech 7.1.-1.2. 2013 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kam jsem docházela 

v dopoledních hodinách.   

V těchto dnech byla vedle dalších pacientů hospitalizována i paní M.Š. 

s diagnózou Progresivní systémové sklerodermie a stala se tak mým pacientem 

pro vypracování této práce, respektive její speciální části- kasuistiky. 

S pacientkou jsem individuálně pracovala denně po dobu její hospitalizace, tudíž 

jsem provedla 10 terapií, včetně vstupního a výstupního kineziologického rozboru, 

jedna terapeutická jednotka trvala minimálně 60 minut, vždy v dopoledních hodinách. 

Během terapeutických jednotek jsem pracovala vždy pod dohledem klasifikované 

fyzioterapeutky. 

Na začátku terapie pacientka souhlasila s vypracováním bakalářské práce a toto 

rozhodnutí potvrdila podpisem informovaného souhlasu, na jehož základě byla podána 

žádost o schválení projektu etickou komisí UK FTVS. Tato již schválená žádost 

společně se vzorem informovaného souhlasu pacienta je součástí této práce. 

Speciální část je vypracována formou kasuistiky pacienta. Nejprve byl proveden 

vstupní kineziologický rozbor, následně byl vyvozen závěr a stanoven krátkodobý 

a dlouhodobý terapeutický plán, který vždy respektoval aktuální stav pacientky a její 

reakci na terapeutickou jednotku. Využila jsem vyšetřovací metody dle Jandy (svalový 

test, svaly s tendencí ke zkrácení, hypermobilitu, základní pohybové stereotypy), 

vyšetření kloubní vůle dle Lewita, vyšetření reflexních změn dle Lewita, atd. 

K vyšetření byl využit dvouramenný a prstový goniometr, krejčovský metr, 

neurologické kladívko, olovnice, 2 nášlapné váhy, k následné terapii overball a gymball. 

Během terapií jsem aplikovala fyzioterapeutické metody, které jsou náplní tříletého 

bakalářského studia oboru fyzioterapie- techniky měkkých tkání, postizometrická 

relaxace dle Levita, postizometrická relaxace s následným protažením dle Jandy, 

mobilizace kloubů dle Lewita a Rychlíkové,  proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

dle Kabata, posilování analytickými a kondičními metodami, posílení hlubokého 

stabilizačního systému dle Australské školy, senzomotorická stimulace dle Jandy 
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a Vávrové atd. Během terapií jsem vždy kladla důraz na správné dýchání při posilování 

a relaxaci svalů. 

Součástí poslední terapeutické jednotky byl výstupní kineziologický rozbor 

a zhodnocení efektu terapie. Pacientka dostala spoustu užitečných rad pro cvičení 

v domácím prostředí a vše si po terapeutické jednotce pečlivě zaznamenávala do bloku. 

  

3.2 Anamnestické údaje 

Odebráno: 21.1.2013 

Vyšetřovaná osoba: M.Š. (žena) 

Ročník: 1966 

 

Dg.: M 340  Progresivní systémová sklerodermie 

 

Status praesens: 

- subjektivní: pacientka si stěžuje na bolesti chodidel po vertikalizaci 

- objektivní: mobilní, při vědomí, hydratovaná, orientovaná všemi kvalitami, 

bez projevů agresivity, nálada bez poklesu, psychicky v pořádku, afebrilní, 

eupnoe, anikterus 

výška:167 cm 

váha: 60 kg 

BMI: 21,51 – ideální váha 

TK: 110/70 mmHg 

TF: 62/min 

Počet dechů: 13/min 

Teplota: 36,8 stupňů Celsia 

RA:  

- 2 synové- dvojčata (porod v r.1985)- zdraví 

- Matka zemřela na leukémii v 63 letech, jinak byla zdravá 

- Otec zemřel na následky CMP v 70 letech (po smrti manželky vzdal boj 

s onemocněními a poddal se jim), léčil se s hypertenzí a chronickou 

bronchitidou, sestra zdravá 

- V rodině se neobjevily žádné dědičné onemocnění 



OA:  

- Dětství- prodělala příušnice a zarděnky 

- Úrazy- 1989- zlomený nos při pádu ze schodů- od té doby deviace nosu 

- Operace: 

o 1998- operace nosní přepážky  

o 1999- operace varixů LDK 

o 2006- hysterektomie 

o 2006-2010- amputace: 

 distálního a mediálního článku 3.prstu PHK 

 distálního a mediálního článku 2.prstu PDK 

 IP1 kloubku 4.prstu LDK- po ukopnutí prstu- osteomyelitida, 

muselo být řešeno operativně 

 distálního a většiny proximálního článku 1. prstu LHK 

 celého 4. a 5. prstu PDK 

 distálního a většiny proximálního článku 1. prstu PHK 

 

 nejhorší byly amputace na PDK- u těchto 3 prstů nejprve 

amputován distální článek, pahýly se špatně hojily a nedalo 

se zabránit postupující nekrotizaci- 14 dní nato muselo dojít 

k amputaci dalších článků prstů 

- Onemocnění: 

o Oči: dalekozrakost od dětství, krátkozrakost od 40 let 

o Trávící soustava: - St. po peptické vředové chorobě jícnu  

        po nesteroidních antirevmaticích  

     - St. po hiátové hernii žaludku 

     - Dilatace jícnu 

o Dýchací orgány: - intersticiální plicní fibróza 
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    - St.po aspirační bronchopneumonii po anestezii  

       při amputaci 1.prstu LHK 

o Močové cesty: do 24 let časté záněty močového měchýře 

o Cévy: funkční tepenné poruchy aker- Raynaudův fenomén 

o Krevní obraz- sekundární anémie 

 

o Od roku 1992 diagnostikována Systémová sklerodermie 

- Příčina: tuto nemoc pacientce zřejmě nastartovala viróza, nebo alergie 

na  podaný lék na celkovou slabost- Surgam. Pacientka celá otekla a měla velmi 

bolestivé všechny klouby. V nemocnici podáno Kalcium a během 1 dne otok 

i bolest ustoupily. 

- Za 14 sní se pacientka probudila s napuchlýma rukama i nohama (že se 

ani nevešla do obuvi). Další dny se to opakovalo (po dobu 2 měsíců). Během 

dopoledne vždy otok splaskl.  

- Se změnou teploty se pacientce začal na konečkách prstů rukou i nohou 

objevovat Raynaudův fenomén- pokud byla ve velkém chladu, konečky prstů 

pacientce okamžitě zmodraly (při menším chladu nástup modrání konečků prstů 

pozvolnější), poté při zahřátí zfialověly a zpět zčervenaly (tento proces návratu 

barvy konečků prstů v teple trvá okolo 6 minut). Během 1 roku pacientce začaly 

modrat nikoliv pouze konečky prstů, ale celé prsty včetně dlaně. Od té doby se 

charakter Raynaudova fenoménu nezměnil.  

- Pacientka chodila na nejrůznější vyšetření- všechny vyšetření v pořádku, 

bez klinických nálezů. 

- Na konečcích prstů se pacientce začaly objevovat malé červené fleky „vypadaly 

jako krysí kousnutí“- velikostně 1-2 mm, nebolely, náhle se někde objevily, 

náhle také zmizely a objevily se na jiném prstu. Po 3 měsících od výskytu 

prvního fleku všechny zmizely a již se nikdy neobjevily. 

- Pacientka byla schvácená, unavená, celkově velmi slabá, měla bolesti kloubů 

(například pro bolest nebyla schopna udělat dřep) – brala Ibalgin. 
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- Stále podstupovala nejrůznější vyšetření a byla poslána na revmatologii. 

Až po půl roce od prvního příznaku  byl získán nález z  imunologického 

vyšetření, který diagnostikoval Sklerodermii.  

- Nasazení kortikosteroidů- Medrolu pacientce přineslo okamžitou úlevu 

celkového stavu. Ráno ji přestaly otékat akra, ale začaly být velmi zatuhlá, 

rozhýbala je během dopoledne. Od té doby ruce už nikdy nebyly v pořádku. 

- Po roce a půl se začaly objevovat první malé nekrózy na konečkách prstů HKK 

i DKK- velikost špendlíkové hlavičky. „Je to pocit, jako by jste měla prst mezi 

žhavými uhlíky, jak ve dne tak i v noci a nemůžete té neuvěřitelné bolesti nijak 

zabránit.“ Pacientka řešila léčbu mastičkou Iruxol, která byla prvních 10 let 

účinná a pacientce se vždy podařilo nekrózu zhojit (proces zhojení trvá okolo 

4 měsíců).  

- Pacientce se postupně od aker začalo stahovat vazivo a kůže na celém těle, 

včetně obličeje. „Špatně se mi mluvilo a pohyby jsem měla omezené stáhnutou 

kůží- někde více, někde méně. Nejvíce byl omezen asi krk. Hlavu jsem moc 

nemohla otáčet, zaklánět, ani předklánět. Taktéž kůže na zádech velmi 

limitovala pohyby trupu. Kůže mi byla po celém těle malá.“ Vazivo se již nikdy 

nevrátilo do původního stavu (akorát např. po 5 letech cítila, že už vazivo 

asi není tak stáhnuté, jako před pár lety). 

- Dva roky od prvních příznaků nemoci byl potvrzen nález na plicích, 

intersticiální plicní fibróza. „Vím, že nález mám, ale nepociťuji žádné omezení, 

dýchá se mi dobře.“ 

- Pacientka má také časté záněty distálních kloubů- drobných kloubů nohou 

a rukou, 1x záněty obou loktů, zánět šlachy m.tibialis anterior PDK- léčeno 

antibiotiky, s koleny nikdy neměla problémy. 

- Pět let od prvních příznaků nastoupily zažívací problémy. Pacientka nesnídala, 

polkla léky a šla do práce (takto praktikovala dva roky). Po najedení pacientku 

začala pálit žáha a dělat se jí z jídla velmi nevolno. Aby tomu předešla, přestala 

skoro jíst. Gastroskopie prokázala peptickou vředovou chorobu jícnu a hiátovou 

hernii žaludku o velikosti 2 cm. Řešeno konzervativně- léky. Po dvou měsících 

úleva. Od té doby pokud neudělá žádnou zásadní dietní chybu, nemá problémy, 
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„Pouze slupku od jablka musím spolknout na víckrát.“ Trápí ji akorát suché 

pokašlávání. 

- Od roku 2006 musela podstoupit několik amputací prstů nebo článků prstů 

(viz operace). Poslední proběhla v červnu 2010.  

o Fantomové bolesti- zhruba jednou za měsíc, dříve je mívala častěji. 

Nejčastěji cítí prsty PDK (jakoby byly nepříjemně otlačené z bot). 

- Všechny nekrózy od roku 2010 se pacientce podařily vyléčit- na daném místě 

zůstane změněná kůže- tvrdší, bílo-žlutá, která nebolí. Jediné místo, s kterým má 

neustálé problémy již 2 roky je nezhojená rána po nekróze na pravé patě, 

kterou si přelepuje náplastí. 

- Časté tvoření boláků na rukách i nohách- trochu se uhodí, v tom místě 

se kůžička odfoukne a nadzvedne (připomíná puchýř), trochu to bolí, poté kůže 

tvrdne a odloupne ji (proces trvá 1 měsíce). 

- Pravidelně dochází jednou za 3 měsíce na kontrolu do Revmatického ústavu 

a jednou ročně na kardioecho, spirometrii, CT plic a kontrolu na plicní 

ambulanci. 

Sledované nemoci:  

- tuberkulóza, venerické a jiné infekční onemocnění, diabetes mellitus- vše neguje 

NO:  

- Bolest obou chodidel- plosek nohou při vertikalizaci na tvrdé podložce, stoje 

schopna pouze se speciálními vložkami do bot- na podlahu se bez obuvi 

nedokáže pro bolest postavit- bolest bodavá „jakoby stála na hřebíkách“, 

největší bolest pod bází 4.prstu PDK. Poslední 3 měsíce jsou bolesti 

akcentované, více vpravo. Nejintenzivnější bolest po ránu. Chůze schopna taktéž 

pouze v obuvi s vložkami do bot. 

- Bolest chodidel při zatížení na tvrdé podložce pacientku trápí již 7 let, dříve 

stačilo nosit v obuvi klasické ortopedické vložky. Před 3 lety začala pacientka 

pociťovat bolest i v těchto ortopedických vložkách- přešla ke speciálním 

termoplastickým Formthotics vložkám do bot, které se za tepla upraví podle 

nohy pacienta. 
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- Omezení běžných denních činností z důvodů flekčních kontraktur prstů rukou 

a deformit prstů rukou. 

- Občas bolest pravého kyčelního kloubu 

GA:  

- 1985- porod dvojčat- přirozenou cestou 

- 2006- hysterektomie 

FA:     

- Medrol 4mg tbl 1-0-0 

- Ibalgin 400 mg d.p. 1x denně 

- Plenil 5mg tbl 1-0-0 

- Metotrexat 10mg 1 tbl 1x týdně v pondělí 

- Acidum folicum 1 tbl týdně v úterý 

- Anopyrin 50mg tbl 0-1-0 

- Helicid 2alcichew D3 1-0-0 na lačno 

- Pentomer R 1-0-1 

- Aktiferrin tbl 1-0-0 

- lokálně na kožní afekce Erevit ung. a Ialugen 

Alergie:  

- kontaktní alergie na lak a tužidlo na vlasy (krupičky na čele) 

PA: 

- zdravotní sestra- chirurgie, poté zubní 

- poloviční invalidní důchod dostala roku 2007, plný invalidní důchod- od roku 

2009, k tomu chodila na krátké směny 3x týdně 

- od roku 2011 pracuje 1 den/ týden- 6 hodin stále jako zdravotní sestra 

SA: 

- bydlí s manželem a psem ve 4.patře zděného domu bez výtahu (pacientka vyjde 

schody bez dýchacích obtíží); dominantní ruka: pravá 
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Sport.A: 

- dříve dělala rekreačně většinu sportů, především aktivity s dětmi (nejradši měla 

lyžování a cyklistiku) 

- před 4 lety přestala lyžovat- v pravé ruce už neudrží hůlku, bez hůlek- nejistota 

- občas jezdí na kole- trochu přizpůsobené brzdy 

- občas turistika s přáteli 

- se psem chodí několikrát denně na procházky (bez výjimky, i když ji chodidla 

velmi bolí) 

Abusus:  

- nekouří, alkohol příležitostně 

Kompenzační pomůcky:  

- Formthotics vložky do bot 

- brýle na dálku i na blízko 

Předchozí RHB: 

- 2004- Revmatický ústav Praha- 3 týdny- rehabilitace bez významného efektu 

(minimum individuální léčby- převažovala cvičení na gymballech a ortoped) 

Indikace k RHB:  

- obvodní lékař navrhl RHB v ÚVN 

 

Výpis z dokumentace: 

- hospitalizována v ÚVN pro bolest chodidel při vertikalizaci 

- rentgen prokázal artritidu IP kloubu pravého palce s počínající artritidou v MTP 

kloubu téhož prstu 
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                        Obr. č. 3- Rentgen nohou 

 
 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor  

Vyšetření stoje aspekcí: 

- vyšetření bylo provedeno v obuvi, stoj bez opory o velmi úzké bázi 

- je zde patrné, že pacientka zatěžuje více PDK  

o zezadu: 

 báze zúžená 

 stojí více na laterálních okrajích chodidla 

 chodidla rovnoběžně vpřed 

 paty varózní (P pata je zalepená náplastí) 

 Achillova šlacha symetrická 

 P hlezenní kloub- vnitřní výš než L, vnější větší než L 

 L lýtko užší- především distálně 

 Podkolenní rýhy symetrické 
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 Vnitřní strana stehen oploštělá, úplně u sebe 

 Subgluteální rýha- P níže 

 P noha stojná- více v addukci 

 Posun trupu vpravo 

 Dekompenzovaná skolióza- křivka dextro(vrchol Th6)-sinistrová 

(vrchol L2), (následný Adamsův test pozitivní) 

 L thorakobrachiální trojúhelník větší 

 P taile více vykrojená 

 Prominence paravertebrálních svalů v dolní hrudní oblasti  

 L spina scapulae výraznější 

 L rameno níž 

 P m.trapezius výraznější- hypertonus 

 Mírný úklon hlavy vlevo 

 HKK symetricky podél těla 

o Z levého boku: 

 Chodidla plochá, stojí na laterálních hranách 

 Hlezenní, kolenní, kyčelní klouby nejsou v rovině, pacientka 

se navažuje dopředu, hyperlordóza kompenzuje předklon- 

ramenní kloub je nad hlezenním kloubem 

 PDK více vepředu 

 Gluteální svaly ochablé 

 Anteverze pánve- palpačně ověřené 

 Rotace trupu za P ramenním kloubem 

 Prominence břišní stěny 

 Prominence L dolních žeber 

 Bederní hyperlordóza- vrchol L1 

 Hrudní kyfóza- vrchol Th 6 
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 Protrakce ramenních kloubů bilaterálně- více vpravo 

 Krční lordóza 

 Předsunuté držení hlavy 

 Loketní klouby v semiflexi, pronaci bilaterálně 

 Zápěstní klouby v extenzi- L větší 

o Zepředu: 

 chodidla rovnoběžně vpřed 

 hallux valgus bilaterálně, více vpravo  

 kolenní klouby divergentní 

 pupek více vpravo 

 poporodní strie- dolní oblast břicha, boky  

 prominence druhých žeber u sterna 

 klavikuly symetrické 

 horní hrudní dýchání 

 stažená kůže krku a dekoltu 

 facies sclerodermica (typická pro Sklerodermii) 

 deviace nosu vpravo 

 uši ve stejné výši 

 drápovité ruce 

o modifikace stoje 

 na patách- pro bolest P paty neprovede 

 na špičkách- z důvodu zatuhlých kloubů a amputovaných prstů 

PDK neprovede 

 na 1 DK- provede bilaterálně 
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o Trendelenburgova zkouška- provede 

 stoj na LDK- elevace pánve vpravo 

 stoj na PDK- bez patologického nálezu 

o vyšetření na 2 vahách  

 celková váha: 60 kg 

 LDK: 27 kg, PDK: 33 kg 

 Vzhledem k hmotnosti pacientky se rozdíl mezi DKK 

6 kg považuje za patologický 

o vyšetření olovnicí- olovnice zpuštěná z pevného bodu 

 zezadu: olovnice zpuštěná mezi hlezenní klouby 

 prochází 1 cm vpravo od intergluteální rýhy 

 mírný laterální posun pánve vlevo 

 trup mírně vychýlen vpravo 

 skolióza dextrosinistrová, dekompenzovaná 

 provázek neprochází středem krku, ale cca 1 cm 

od L strany krku 

 popis viz vyšetření stoje zezadu 

 z L boku: olovnice dopadá před zevní hlezenní kloub LDK 

 hlezenní a ramenní kloub v ose 

 kolenní a kyčelní kloub mírně vepředu- předsunutý stoj 

kompenzuje hyperlordózou 

 předsunutí hlavy- olovnice neprochází zevním 

zvukovodem 

 popis viz vyšetření stoje zboku 

 zepředu: olovnice dopadá mezi hlezenní klouby 

 vychýlení trupu vpravo- olovnice neprochází střední osou 

hlavy 
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 olovnice neprochází pupkem- ten více vpravo 

 olovnice neprochází mezi kyčelními klouby- mírný 

laterální posun pánve vlevo 

o Rombergův stoj- I, II, III- negativní 

 

Vyšetření rukou a nohou aspekcí: vyšetřeno vleže na zádech 

 LDK: mírný hallux vagus, zakřivený 4. prst 

 PDK: hallux vallgus, hyperextenční postavení v IP kloubu 1. prstu, amputace 

distálního a mediálního článku 2. prstu,  amputace celého 4. a 5. prstu 

 LHK: flekční kontraktury  v MP kloubech, IP1 i IP2 kloubech 2. – 5. prstu, 

deformity prstů, amputace distálního a většiny proximálního článku 1. prstu 

 PHK: flekční kontraktury v MP kloubech 2. – 5. prstu, flekční kontraktury 

v IP 1 i IP2 kloubech 2., 4. a 5. prstu, deformity prstů, amputace distálního 

a většiny proximálního článku 1.prstu 

 

Vyšetření chůze aspekcí: vyšetřeno v obuvi 

 Pomůcky: obuv s termoplastickými vložkami do bot 

 Typ: antalgická- PDK více v addukci- napadá na ni, více ji zatěžuje 

 Rytmus: nepravidelný 

 Délka kroku: symetrická- krátké bilaterálně- 20 cm 

 Šířka báze: 1 cm 

 Odvíjení chodidla: patologické- chodidlo se neodvíjí, našlapuje celou 

plochou chodidla 

 Postavení chodidel: nulová rotace, směřují vpřed rovnoběžně 

 Pohyby těžiště: minimální všemi směry 

 Pohyby pánve: minimální všemi směry 

 Rotace trupu: minimální 
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 Souhyb HKK: pohyb HKK vychází z ramenních kloubů, LHK se více kývá 

 Souhyb hlavy: bez souhybu 

 Modifikace chůze: vyšetřeno v obuvi 

o Pozpátku- zvládne bez obtíží, chůze pomalejší 

o Se zavřenýma očima- zvládne bez obtíží 

o Po čáře- zvládne bez obtíží 

o Po špičkách- nezvládne kvůli omezenému rozsahu v kloubech prstů 

DKK a z důvodu amputovaných prstů PDK 

o Po patách- nezvládne pro bolest P paty, kde má nezhojenou ránu 

po vyléčené nekróze 

Vyšetření dechových funkcí: 

 Typ dýchání- převážně horní hrudní, povrchní 

 Dechová vlna- patologická 

 Brániční test dle Koláře- pozitivní (dorzolaterální rozšížení dolního hrudního 

koše asymetrické, snížené vpravo) 

Vyšetření pánve palpací:  

 Postavení pánve asymetrické- šikmá pánev- crista iliaca vpravo výše, SIAS 

vpravo výše, SIPS vpravo výše 

 Anteverze pánve 

Vyšetření reflexních změn palpací dle Lewita: 

- vyšetřovací polohy: leh na zádech, leh na břiše 

Kůže:  

- jemná, suchá, zvýšená potivost na akrech HKK i DKK během vyšetření 

- teplota- afebrilní, studená akra HKK i DKK 

- barva- přirozeně světle hnědá, nafialovělý malíček L nohy na plantární straně, 

P palec plantární straně a obě paty 
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- zhoršená  posunlivost a protažitelnost kůže na akrech HKK i DKK všemi směry, 

taktéž na bércích, předloktích, v oblasti dekoltu a krku, v horní hrudní oblasti 

zad, mírně snížená také na obličeji 

Podkoží: 

- vyšetřeno Kibblerovou řasou- v oblasti L páteře jde dobře nabrat, podkožního 

tuku směrem kraniálním výrazně ubývá,  nenarazila jsem na žádný odpor 

- minimum podkožního tuku v oblasti aker, předloktí, bérců, dekoltu, 

C a Th páteře 

- vyšetření nevyvolávalo bolest 

Fascie: 

- adheze fascií rukou a předloktí, nohou a bérců, thorakolumbální fascie zejména 

v horní části všemi směry, taktéž adheze fascií krku a pektorální oblasti všemi 

směry 

Svaly: 

- tonus svalů- převažuje normotonus, hypertonní je pouze m.trapézius vpravo 

a paravertebrální svaly v oblasti dolní Th páteře 

- TrP: P: horní část m.trapezius, ventrální část m.deltoideus, m. infraspinatus 

  L: m. infraspinatus,  paravertebrální svaly (v oblasti Th11-12) 

- Krepitace při protažení extenzorů hlezenního kloubu  a prstů nohy bilaterálně 

(více vpravo) 

 

Dynamické zkoušky páteře: 

 Anteflexe: pohyb zahájen flexí hlavy, která není obloukovitá, k pohybu dochází 

hlavně v C-Th přechodu, hrudní páteř se rozvíjí plynule v malém rozsahu, 

v bederní páteři se vyrovná lordóza, ale nejde do flexe. Nedosáhne na zem. 

Asymetrie paravertebrálních valů- Adamsův test skoliózy pozitivní. 

Thomayerova zkouška je +14 cm. 

 Retroflexe: záklon hlavy, minimální pohyb hrudní páteře, největší pohyb v Th-L 

přechodu a horní bederní páteři, prohloubení bederní lordózy 
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 Lateroflexe vlevo: je omezena, pohyb začíná úklonem hlavy, největší pohyb 

v Th-L přechodu, 10 cm 

  Lateroflexe vpravo: pohyb začíná úklonem hlavy, prohloubení bederní skoliózy, 

největší pohyb v Th-L přechodu a horní bederní páteři, 13 cm 

 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy: 

 Extenze v kyčelním kloubu:  

o PDK: fyziologické provedení- Timing svalů- m.gluteus maximus, 

ischiocrurální svaly, kontralaterální svaly paravertebrální v LS 

segmentech, homolaterální svaly paravertebrální v LS segmentech, 

kontralaterální svaly paravertebrální v Th/L segmentech, homolaterální 

svaly v Th/L segmentech 

o LDK: fyziologické provedení- Timing svalů- m.gluteus maximus 

společně s ischiocrurálními svaly, kontralaterální svaly paravertebrální 

v LS,   homolaterální svaly paravertebrální v LS segmentu, 

kontralaterální svaly v Th/L segmentech, homolaterální svaly v Th/L 

segmentech  

 Abdukce v kyčelním kloubu: 

o PDK: patologické provedení- pacientka neprovede čistou abdukci 

v kyčelním kloubu, pohyb je zahájen takzvaným quadrátovým 

mechanismem, tedy elevací pánve současně s lehkou addukcí v kyčelním 

kloubu, teprve potom vlastní abdukce. Poté pacientka pokračovala pohyb 

takzvaným tenzorovým mechanismem- čím výše zvedá nohu 

do abdukce, tím více si lehá na záda a pohyb není ve frontální rovině 

(flektuje DKK v kyčelním kloubu) 

o LDK: patologické provedení- pacientka provedla pohyb ve stejném 

pořadí jako na PDK  

o u PDK je patologie větší   
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 Flexe trupu:  

o Patologické provedení- pohyb zahájen obloukovitou flexí krku, následuje 

velká aktivita pletenců ramenních, minimální rozvoj hrudních segmentů, 

bederní lordóza se oplošťuje se současným nadzvednutím DKK 

 Flexe hlavy vleže na zádech: 

o Fyziologické provedení- obloukovitá flexe hlavy, brada míří do fossa 

jugularis. 

 Abdukce v ramenním kloubu:  

o PHK- patologické provedení- pohyb začíná zvýšenou aktivitou horní 

části m.trapezius, elevací ramenního kloubu, poté aktivace m.deltoides 

a m.supraspinatus, patologická rotace lopatky, scapula alata 

o LHK- patologické provedení- pohyb zahájen aktivitou m.deltoideus 

a m. trapezius horní část, bez elevace ramenního kloubu 

 Klik- nebylo vyšetřeno- pacientka není schopna klik provést z důvodu deformit 

rukou 

 

Antropometrické vyšetření: 

- vyšetřováno vleže nebo vsedě  

- pomůcky: krejčovský metr 

 

Obvody hrudníku: Jednotka v cm 

při inspiriu 97,5 

ve středním postavení 96 

při expiriu 94,5 

Tab. č.  5- Vstupní KR- Obvody hrudníku 
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Délkové rozměry HK L (cm) P (cm) 

Paže + předloktí 54 54 

Paže  32,5 32,5 

Předloktí  21,5 21,5 

Ruka  - - 

Prsty  

- 1. prst    

- 2. prst 

- 3. prst 

- 4. prst 

- 5. prst 

 

1,5 

6,8 

7,8 

9 

7 

 

1 

7,5 

5,5 

9 

7,2 

Obvody HK L (cm) P (cm) 

Paže relaxovaná 23 22,6 

Paže při max.kontrakci 23,4 22,8 

Loketní kloub 22 22 

Předloktí 20,5 20,5 

Přes procesy styloidei 15,2 14,8 

Ruka- rukavicová míra 17,5 18,3 

Prsty- proximální články 

- 1. prst 

- 2. prst 

- 3. prst 

- 4. prst 

- 5. prst 

 

- 

5,9 

5,8 

5,1 

4,9 

 

- 

6 

5,1 

5,3 

5,2 

Tab. č.  6- Vstupní KR- Antropometrie HKK 
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Délkové rozměry DKK L (cm) P (cm) 

Funkční délka-  

SIAS- malleolus medialis 
87 88 

Funkční délka-  

pupek- malleolus medialis 
97 96 

Anatomická délka 
81 80 

Stehno 
41 40 

Bérce  
40 40 

Noha 
33,5 33 

Prsty: 

- 1. prst 

- 2.prst 

- 3.prst 

- 4. prst 

- 5. prst 

 

6,3 

5 

4,5 

3,5 

3,2 

 

5,1 

3 

5,2 

- 

- 

Obvody DKK L (cm) P (cm) 

Stehna (15 cm nad patelou) 
45 47 

Koleno 
36 37 

Přes tuberositas tibiae 
33,5 33,5 

Lýtko  
35 35 

Přes kotníky 
25,5 24,5 

Přes nárt a patu 
29 29,5 

Přes hlavičky metatarzů 
21,5 21 

Prsty: 

- 1. prst 

- 2. prst 

- 3. prst 

- 4. prst 

- 5. prst 

 

7,5 

5,5 

5,1 

4,6 

4,9 

 

7,6 

4,6 

5,1 

- 

- 

Tab. č.  7- Vstupní KR- Antropometrie DKK 
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Vyšetření rozsahů kloubní pohyblivosti: 

- vyšetřeno plastovým dvouramenným goniometrem a prstovým goniometrem 

- některé klouby rukou a nohou jsou rigidní (viz tabulka a vyšetření kloubní vůle) 

- rentgen prokázal artritidu kloubů pravého palce, při vyšetření IP kloubu tohoto 

prstu zaznamenám drásot 

 

Horní 

končetina    

(bez ruky) 

LHK PHK 

Sa   15 - 0 - 90 Sp 20 - 0 - 90 Sa   15 - 0 - 90 Sp 20 - 0 - 90 

Fa   90 - 0 - 0 Fp 90 - 0 - 0 Fa   90 - 0 - 0 Fp 90 - 0 - 0 

Ta   5 - 0 - 95 Tp 10 - 0 - 100 Ta   5 - 0 - 95 Tp 10 - 0 - 100 

Ramenní kloub 

(měřeno        

bez souhybu 

lopatky) 
Ra   70 - 0 - 80 Rp 75 - 0 - 85 Ra   70 - 0 - 80 Rp 75 - 0 - 85 

Loketní kloub Sa   0 - 0 - 125 Sp 0 - 0 - 130 Sa   0 - 0 - 125 Sp 0 - 0 - 130 

Radikuloulnární 

kloub 
Ra   55 - 0 - 85 Rp 60 - 0 - 90 Ra   60 - 0 - 85 Rp 65 - 0 - 90 

Sa   35 - 0 - 25 Sp 40 - 0 - 30 Sa   30 - 0 - 35 Sp 35 - 0 - 40 
Zápěstní kloub 

Fa   10 - 0 - 20 Fp 15 - 0 - 25 Fa   10 - 0 - 20 Fp 15 - 0 - 25 

Tab. č.  8- Vstupní KR- Rozsahy pohybů HKK (bez rukou)  
 

 

Ruka LHK PHK 

MCP klouby  

1. prst Sa   0 - 0 - 15 Sp 0 - 0 - 30 Sa   0 - 0 - 5 Sp 0 - 0 - 10 

 Fa   0 - 0 - 0 Fp 0 - 0 - 5 Fa   0 - 0 - 0 Fp 0 - 0 - 0 

2. prst Sa    0 - 25 - 45 Sp 0 - 20 - 50 Sa   0 - 70 - 75 Sp 0 - 65 - 80 

 Fa   5 - 0 - 10 Fp  5 - 0 - 10 Fa   0 - 0 - 5 Fp 5 - 0 - 10 
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3. prst Sa   0 - 60 - 85 Sp 0 - 55 - 90 Sa   0 - 90 Sp 0 - 90 

 Fa   0 - 0 - 0 Fp 5 - 0 - 5 Fa   0 - 0 Fp 0 - 0 

4. prst Sa   0 - 40 - 65 Sp 0 - 35 - 70 Sa   0 - 65 - 80 Sp 0 - 60 - 85 

 Fa   5 - 0 - 0 Fp 10 - 0 - 5 Fa   0 - 0 - 0 Fp 5 - 0 - 5 

5. prst Sa   0 - 25 - 50 Sp 0 - 20 - 55 Sa   0 - 30 - 45 Sp 0 - 25 - 50 

 Fa   5 - 0 - 0 Fp 10 - 0 - 5 Fa   0 - 0 - 0 Fp 5 - 0 - 0 

IP 1 klouby  

1. prst - - - - 

2. prst Sa   0 - 50 Sp   0 - 50 Sa   0 - 80 - 80 Sp 0 - 75 - 85 

3. prst Sa   0 - 35 - 40 Sp   0 - 30 - 45 - - 

4. prst Sa   0 - 90 Sp   0 - 90 Sa   0 - 80 - 80 Sp 0 - 75 - 85 

5. prst Sa   0 - 90 Sp   0 - 90 Sa   0 - 90 Sp 0 - 90 

IP 2 klouby  

2. prst Sa   0 - 5 - 5 Sp 0 - 5 - 10 Sa   0 - 0 Sp 0 - 0 

3. prst Sa   0 - 0 - 0 Sp 0 - 0 - 5 - - 

4. prst Sa   0 - 0 Sp 0 - 0 Sa   0 - 0 Sp 0 - 0 

5. prst Sa   0 - 40 - 40 Sp 0 - 40 - 45 Sa   0 - 80 Sp 0 - 80 

Tab. č.  9- Vstupní KR- Rozsahy pohybů rukou 
  

Dolní 

končetina 

(bez nohy) 

LDK PDK 

Sa   0 - 0 - 90 Sp 5 - 0 - 95 Sa   0 - 0 - 90 Sp 5 - 0 - 95 

Fa   30 - 0 - 5 Fp 35 – 0 - 10 Fa   35 - 0 - 5 Fp 40 - 0 - 10 

Kyčelní kloub 

(vyšetřeno 

s extenzí 

kolenního 

kloubu) 
Ra   30 - 0 - 40 Rp 35 - 0 - 45 Ra   40 - 0 - 40 Rp 45 - 0 - 45 
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Kolenní kloub Sa   0 - 0 - 100 Sp 0 - 0 - 120 Sa   0 - 0 - 100 Sp 0 - 0 - 120 

Sa   30 - 0 - 35 Sp 35 - 0 - 40 Sa   15 - 0 - 25 Sp 20 - 0 - 30 
Hlezenní kloub 

Ra   5 - 0 - 15 Rp  10 - 0 - 20 Ra   5 - 0 - 5 Rp 10 - 0 - 10 

Tab. č.  10- Vstupní KR- Rozsahy pohybů DKK (bez nohou) 
 
 
 
 

Noha LDK PDK 

MTP klouby  

Sa   10 - 0 - 10 Sp 15 - 0 - 15 Sa   5 - 0 - 5 Sp 10 - 0 - 10 
1. prst 

Fa   0 - 5 - 5 Fp 5 - 0 - 10 Fa   0 - 20 - 20 Fp 0 - 10 - 25 

2. prst Sa   5 - 0 - 10 Sp 10 - 0 - 15 Sa   0 - 0 Sp 0 - 0 

3. prst Sa   5 - 0 - 10 Sp 10 - 0 - 15 Sa   0 - 0 - 0 Sp 0 - 0 - 5 

4. prst Sa   5 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 - - 

5. prst Sa   0 - 0 - 0 Sp 0 - 0 - 5 - - 

IP 1 klouby  

1. prst Sa   5 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 Sa   20 - 20 - 0 Sp 20 - 15 – 0 

2. prst Sa   0 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 - - 

3. prst Sa   0 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 Sa   0 - 0 Sp 0 - 0 

4. prst - - - - 

5. prst Sa   0 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 - - 

IP 2 klouby  

2. prst Sa   0 - 0 - 0 Sp 0 - 0 - 5 - - 

3. prst Sa   0 - 0 - 0 Sp 0 - 0 - 5 Sa   0 - 0 - 0 Sp 0 - 0 - 5 

4. prst Sa   0 - 0 - 0 Sp 0 - 0 - 5 - - 

5. prst Sa   0 - 0 - 0 Sp 0 - 0 - 5 - - 

Tab. č.  11- Vstupní KR- Rozsahy pohybů  nohou 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

- blokády:  

o klouby prstů rukou- MCP , IP1 i IP2- na všech prstech, všemi směry, 

bilaterálně 

o mezi metakarpálními kostmi ventrálně i dorzálně 

o klouby prstů nohou- MTP, IP1 i IP2- na všech prstech, všemi směry, 

bilaterálně  

o mezi metatarzálními kostmi ventrálně i dorzálně 

o SI vpravo dorzálně 

o AC kloub vlevo kraniokaudálně 

o zhoršená posunlivost pravé lopatky 

- ankylózy:  

o LHK: 2. prst- IP1, 4. prst- IP1 a IP2, 5. prst- IP1   

o PHK: 2. prst- IP2, 3. prst- MCP, 4. prst IP2, 5. prst- IP1, IP2 

o PDK: 3. prst- MTP, IP1 

- ostatní klouby: joint play zachována, pruží 

 

Vyšetření zkrácených svalů: 

- Svalové kontraktury (viz vyšetření rukou a nohou aspekcí) 

- Svaly s tendencí ke zkrácení- hodnotící škála dle Jandy: 0- nejde o zkrácení,  

1-lehké zkrácení, 2- velké zkrácení 

Svaly s tendencí ke zkrácení 

dle Jandy:  L P 

m. triceps surae 0 0 

flexory kyčelního kloubu 

- m.iliopsoas 

- m.rectus femoris 

- m.tenzor fascie latae 

 

1 

2 

1 

 

1 

2 

1 
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m. piriformis 0 0 

flexory kolenního kloubu 

- m.biceps femoris 

- m.semitendinosus 

- m.semimembranosus 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

adduktory kyčelního kloubu 

- jednokloubé 

- dvoukloubé 

 

0 

1 

 

0 

0 

m. quadratus lumborum 1 2 

paravertebrální zádové svaly 2  (hlava- kolenní klouby: 45 cm) 

m. pectoralis major 

- dolní část 

- střední část 

- klavikulární část 

 

2 

1 

1 

 

2 

1 

1 

m. trapezius 1 2 

m. levator scapulae 1 2 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

Tab. č.  12- Vstupní KR- Vyšetření svalů s tendencí ke zkrácení 
 
 
 
Vyšetření hypermobility dle Jandy: pacientka není hypermobilní 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy:  

- vyšetřením jsem zaznamenala pouze sníženou svalovou sílu 

- obličej: celková hypomimie 

- horní končetiny: 

o svaly prstů bilaterálně- 3 

o mezilopatkové svaly bilaterálně- 3 

o svaly pletence ramenního, loketního kloubu a zápěstního kloubu- 4 
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-  dolní končetina: 

o krátké svaly nohy- LDK: 2, PDK: 1 

o svaly pletence kyčelního a kolenního- 4 

- břišní svalstvo: 

o příčné i šikmé břišní svaly- 3 

 

Vyšetření úchopů dle Nováka: 

- jemná motorika: pacientka nejčastěji využívá modifikovaný laterální úchop  

- addukce a opozice pahýlu palce proti 2. a 3. prstu bilaterálně 

- hrubá motorika: pacientka je schopna háčkového úchopu bilaterálně  

- ostatní druhy úchopů dle Nováka pacientka neprovede. Pacientka nejvíce 

postrádá kulový úchop- „Otevření lahve je pro mě úkon, o který vždy musím 

někoho požádat, většinu ostatních činností nějakým způsobem zvládnu.“ 

- předměty uchopuje také kořeny dlaní proti sobě  

 

Neurologické vyšetření:  

Vyšetření hlavových nervů:  

- vše bez patologického nálezu 

Vyšetření čití: 

- povrchové- bez patologického nálezu na HKK i DKK ve všech segmentech 

- hluboké- vyšetřeno na LDK- bez patologického nálezu 

Vyšetření myotatických reflexů: 

- hodnotící škála dle Véleho:  

0-areflexie, 1- hyporeflexie (výbavný za pomocí facilitace), 2- hyporeflexie 

(vybaven bez facilitace), 3- normoreflexie, 4- hyperreflexie (rozšířená zóna 

výbavnosti), 5- hyperreflexie (polykinetický reflex) 
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Reflexy 

horní končetiny 

segmentová 

inervace 
levá pravá 

bicipitový  C 5-6 3 3 

radiopronační C 6 4 4 

tricipitový C 7 3 3 

reflex flexorů C 8 2 2 

Břišní reflexy  

Epigastrický Th 7-8 3 3 

Mezogastrický Th 9-10 3 3 

Hypogastrický Th 11-12 3 3 

Reflexy 

dolní končetiny 
 

Patelární L 2-4 2 2 

Medioplantární L 2-4 0 0 

Achillovy šlachy L 5- S 2 3 2 

Tab. č.  13- Vstupní KR- Vyšetření reflexů 
 
 
Pyramidový jevy: 

- zánikové- HKK i DKK- vše negativní 

- iritační- HKK i DKK- vše negativní 

Vyšetření mozečku:  

- diodochokinéza, Steward-Holmes, sukuze trupu - vše bez patologického nálezu 

- taxe- vyšetřeno pouze na DKK- bez patologického nálezu  

Vyšetření rovnováhy: 

- Rombergův stoj- bez patologického nálezu 
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Vyšetření ADL: 

činnost Zvládne samostatně 

(10 b) 

Zvládne s dopomocí 

(5 b) 

Neprovede 

(0 b) 

Najíst se, napít se X   

Obléci se X   

Koupat se X   

Osobní hygiena X   

Kontrola moči X   

Kontrola stolice X   

Použití toalety X   

Přesuny z lůžka X   

Chůze po rovině X   

Chůze po schodech X   

Transport  X   

Závěr 100 b   

Tab. č.  14- Vstupní KR- Barthelův test 
 
 

- dle Barthelova testu je pacientka plně soběstačná- bez pomoci zvládne všechny 

všední denní činnosti 

- činnosti jsou však limitovány postižením- provedení činnosti pacientce trvá déle  

- pacientka si pomáhá náhradními mechanismy- hodně využívá kořen dlaně 

 

Vyšetření stabilizační funkce bederní páteře dle Australské školy: 

- výchozí poloha: leh na zádech, flektované DKK, opřené o celou plochu 

chodidel, terapeut má dlaně na bedrech a vnímá jejich aktivitu 

- provedení patologické- při flektování končetiny v kyčelním kloubu, 

za nezměněného úhlu v kolenním kloubu, pacientka vyklenuje břicho 

a nadzvedává ipsilaterální stranu trupu bilaterálně 
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Závěr vstupního vyšetření: 

Pacientka s progresivní systémovou sklerodermií diagnostikovanou před 21 lety 

je hospitalizovaná v Ústřední vojenské nemocnici- největší obtíže jí pro bodavou bolest 

obou chodidel činní vertikalizace na tvrdé podložce (bolesti chodidel pacientka pociťuje 

již po dobu 7 let). Těmto bolestem předchází nošením speciálních termoplastických 

vložek v obuvi, za tepla vytvarovaných podle tvaru jejího chodidla. Rentgen prokázal 

artritidu IP kloubu pravého palce s počínající artritidou v MTP kloubu téhož prstu. 

Taktéž si stěžuje na omezení v běžných denních činnostech z důvodu flekčních 

kontraktur a deformit prstů HKK. Dalším problémem je pro pacientku zřejmě funkční 

příčina bolesti v pravém kyčelním kloubu, způsobena špatným stereotypem chůze, 

asymetrickým držením ve stoji a svalovými dysbalancemi. U pacientky převažuje horní 

hrudní dýchání.  

Z kineziologického vyšetření vyplívá, že má pacientka asymetrické držení 

ve stoje. Pravá noha je stojná, je více vpřed a v addukci, pánev šikmá- výše vpravo. 

Trup je ukloněn vpravo, s nekompenzovanou dextrosinistrální skoliózou, bederní 

hyperlordózou a hrudní kyfózou. Páteř pokračuje hyperlorózou krční páteře, ramenní 

klouby jsou v protrakci, více vpravo, pravý ramenní kloub je taktéž výš než levý.  

Chůze je antalgická- napadá více na PDK, rytmus chůze je nepravidelný. Chůze 

je o úzké bázi s krátkými kroky a špatným odvinem chodidel- našlapuje na celou plochu 

chodidel. Díky krátkým krokům jsou pohyby pánve a těžiště minimální.    

Pacientka má studená akra HKK i DKK, v chladu prsty i dlaně modrají, 

má tzv. Raynaudův fenomén. Na akrech, bércích, předloktích , krku, obličeji a horní 

hrudní oblasti zad je zhoršená posunlivost a protažitelnost kůže, v těchto oblastech 

nalezneme taktéž adhezi fascií všemi směry.  

Pohybové stereotypy nám také leccos vypoví. Z patologické abdukce v kyčelním 

kloubu vyplývá oslabení m.gluteus medius a minimus a převahu m.quadratus 

lumborum, m.tensor fascie latae, m.iliopsoas a m. rectus femoris bilaterálně. 

Předpokládala jsem určitý stupeň zkrácení těchto svalů, což jsem si potvrdila 

vyšetřením svalů s tendencí ke zkrácení dle Jandy. Taktéž paravertebrální svaly jsou 

velmi zkráceny. Následující vyšetření stereotypů poukazují na oslabené břišní svalstvo 

a nedostatečnou stabilizační funkci bederní páteře (ta byla vyšetřena dle Australské 
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školy). Oslabené jsou také dolní fixátory lopatek, které nedokáží dostatečně stabilizovat 

lopatky. U PHK je patologicky vysoká aktivita horních fixátorů lopatky.  

Transverzální pohyb v rameni do extenze a zevní rotace v ramenním kloubu jsou 

omezeny zkrácením m.pectoralis major, omezena je také rotace v radioulnárním kloubu 

do supinace (více vlevo) a pohyby v zápěstí. Velmi omezené jsou rozsahy pohybů 

kloubů prstů rukou a nohou, kde se také nacházejí ankylózy. Aktivní pohyby malíků 

HKK do opozice jsou minimální, stejně jako pohyby mezi metakarpálními kostmi rukou 

a metatarzálními kostmi nohou.  

Svalová síla je snížena pouze u prstů rukou, nohou a u břišních svalů. Obličej 

je hypomimický.  

Dle Batrthelova testu je pacientka plně soběstačná, avšak vše provádí 

náhradními mechanismy a výkon činnosti ji trvá o něco déle. Nejčastěji využívá 

modifikovaný laterální úchop- opozicí pahýlu palce proti 2. a 3. prstu. Často využívá 

kořeny dlaní.  

Neurologickým vyšetřením byla zjištěna hyperreflexie styloradiálního reflexu, 

hyporeflexie bicipitového, tricipitového, patelárního reflexu a reflexu Achillovy šlachy 

vpravo a areflexie medioplantárního reflexu.  

Pacientka má taktéž nálezy na plicích- intersticiální plicní fibrózu a nález 

na jícnu- dilataci jícnu. 

 

3.4 Cíle terapie 

Z důvodu vážného progresivního onemocnění by terapie u této pacientky měla 

být pravidelná a dlouhodobá.  

Na základě provedených vyšetření lze stanovit následující cíle. Základním cílem 

terapie je odstranění bolesti chodidel při vertikalizaci na tvrdé podložce. Dalším velmi 

důležitým cílem je zlepšení držení těla- odstranit svalové dysbalance a zlepšit stereotyp 

chůze, který je dle mého názoru příčinou bolesti pravého kyčelního kloubu. Dále se 

zaměřím na zvýšení pohyblivosti omezených kloubů rukou a nohou, včetně zápěstních 

kloubů a hlezenních kloubů a protažení flekčních kontraktur prstů rukou pro zkvalitnění 

soběstačných denních aktivit. Dalším cílem je zajisté protáhnutí fascií rukou, předloktí, 
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nohou, bérců, pektorální oblasti, horní hrudní oblasti zad, krku a obličeje. Dalším cílem 

je zvýšit aktivitu mimických svalů, protáhnout zkrácené svaly a posílit oslabené svaly. 

Nedílnou součástí terapie je samozřejmě zlepšení dechových funkcí pacientky. Velký 

důraz kladu také na autoterapii- pacientku naučím vhodné protahovací a posilovací 

cviky na problémové oblasti, které jí doporučím denně provádět.   

3.4.1 Krátkodobý plán 

- odstranit bolesti chodidel při vertikalizaci 

- aktivovat krátké svaly nohou 

- zvýšit rozsahy v kloubech s omezeným rozsahem pohybu 

- obnovit kloubní pohyblivost u kloubů se sníženým joint play 

- zvýšit posunlivost a protažitelnost omezených měkkých tkání 

- odstranit svalové trigger pointy  

- odstranit svalové dysbalance trupu a končetin- posílit oslabené svaly, 

protáhnout zkrácené svaly a kontraktury 

- pozitivně ovlivnit posturální stabilizaci trupu 

- zlepšit dechové funkce, pružnost hrudního koše, dechový stereotyp 

- zkvalitnit stereotyp chůze, zlepšit stabilitu ve vertikále, korekce stoje 

- zvýšit celkovou kondici 

3.4.2 Dlouhodobý plán 

- pravidelně cvičit autoterapeutické cviky na protahování zkrácených svalů, 

posílení oslabených svalů a na zlepšení dechových funkcí- správně je provádět 

a dávkovat 

- více do činností zapojovat prsty HKK (než kořeny dlaní) 

- ergoterapie 

- udržet stávající soběstačnost a nezávislost pacientky 
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3.5 průběh terapie 

1.terapeutická jednotka (21.1.2013) 

Status praesens: 

- Subjektivní: pacientka si stěžuje na bolest obou chodidel- plosek nohou 

při vertikalizaci na tvrdé podložce, bolest chodidel pacientku trápí již 7 let, 

v posledních 2 měsících zhoršení, s akcentací více vpravo, dále si stěžuje 

na zhoršení ADL z důvodu flekčních kontraktur prstů HKK a omezených 

rozsahů pohybů kloubů prstů rukou, občasná bolest rukou a kyčelního kloubu 

vpravo 

- Objektivní: mobilní, snížená ADL, při vědomí, hydratovaná, orientovaná všemi 

kvalitami, bez projevů agresivity, nálada bez poklesu, psychicky v pořádku, 

afebrilní, eupnoe, anikterus, facies sklerodermica, hypomimie 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Vstupní kineziologický rozbor 

Provedení:  

Viz vstupní kineziologický rozbor 

Autoterapie: 

Nácvik dechové vlny: nádech- kaudokraniálně, výdech- kaudokraniálně 

- pacientka zainstruována, cviku rozumí 

- doporučuji cvičit 10x denně, po 10 opakováních 

Závěr:  

- Subjektivní: pacientka se těší na zítřejší terapeutickou jednotku 

- Objektivní: pacientku jsem vyšetřila a jako první autoterapeutický cvik jsem 

zvolila nácvik dechové vlny pro ovlivnění dechových funkcí, pacientka  

spolupracuje s velikým zájmem 
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2. terapeutická jednotka (22.1.2013) 

Status praesens: 

- Subjektivní: pacientka si stěžuje na bolest obou chodidel při vertikalizaci 

na tvrdé podložce s akcentací více vpravo, největší bolest po ránu, dále 

na omezení pohybů prstů HKK, na občasnou bolest rukou a pravého kyčelního 

kloubu 

- Objektivní: mobilní, bez projevů agresivity, nálada bez poklesu, psychicky 

v pořádku, eupnoe, těžké strukturální změny rukou a nohou, flekční kontraktury 

prstů HKK, facies sklerodermica, hypomimie 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- pozitivně ovlivnit měkké tkáně předloktí, rukou, bérců, nohou, pektorální 

oblasti a zad 

- zvýšit rozsahy pohybů kloubů prstů HKK, zápěstních a loketních kloubů 

- zvýšit rozsahy pohybů kloubů prstů DKK a hlezenních kloubů 

- zvýšit joint play u kloubů s omezeným joint play HKK i DKK 

- protáhnout zkrácené svaly DKK 

Návrh terapie:  

- zlepšení protažitelnosti kůže, uvolnění podkoží, zvýšení protažitelnosti fascií 

dle Lewita  

- protahování svalových kontraktur HKK 

- aktivní a pasivní pohyby kloubů prstů rukou, zápěstních a loketních kloubů  

- aktivní a pasivní pohyby kloubů prstů nohou a hlezenních kloubů 

- mobilizace kloubů loketních, zápěstních, hlezenních, kloubů rukou a nohou 

dle Lewita  

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly DKK 
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Provedení: 

- techniky měkkých tkání dle Lewita: 

o protažení:  

 kůže předloktí a bérců všemi směry 

 fascií předloktí a bérců tzv. „ohníčkem“ laterálně, mediálně 

 pojivových tkání mezi metacarpy a metatarzy 

 krčních fascií laterolaterálním směrem a fascií C-Th přechodu 

tzv. „ždímáním“ 

 podkoží zad Kiblerovou řasou kaudokraniálně 

 fascií zad kaudokraniálním směrem i dorzolumbálním směrem  

- protahování svalových kontraktur prstů HKK 

- aktivní a následně pasivní  pohyby v kloubech- vše bilaterálně: 

DKK: 

o prstů DKK- v metatarzofalangeálních, IP1 a IP2 kloubech 

o plantární a dorzální flexe, everze a inverze v hlezenních kloubech 

HKK: 

o prstů HKK- v metacarpofalangeálních IP1 a IP2 kloubech, opozice palce 

a malíku 

o palmární a dorzální flexe, radiální a ulnární dukce v zápěstních kloubech 

o pronace a supinace v loketních kloubech  

- mobilizace kloubů dle Lewita- vše bilaterálně: 

DKK: 

o IP klouby DKK: dorzovolárně, laterolaterálně 

o MTP klouby: dorzovolárně, laterolaterálně, (rotace pouze MTP palců) 

o Pohyb hlaviček metatarzů proti sobě dorzálně, plantárně, nůžkový hmat 

na metatarzy, dorzální a plantární vějíř nohou 

o Lisfrankův kloub: dorzální a plantární posun, rotace 
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o Báze 1.-5. metatarzu, dorzálně, plantárně 

o Calcaneus- laterolaterálně, dorzálně, plantárně 

o Nespecifická mobilizace nohy 

o Talokrurální kloub- tibie a fibula vidličkou dorzálně 

o Hlavička fibuly- dorzomediálně, ventrolaterálně 

HKK: 

o IP klouby HKK: dorzovolárně, laterolaterálně, rotace, zaúhlení 

o MCP klouby: dorzovolárně, laterolaterálně, rotace 

o Pohyb hlaviček metacarpů proti sobě dorzálně, palmárně, nůžkový hmat 

na metacarpy, dorzální a palmární vějíř ruky 

o Proximální řady karpálních kůstek  

o Radiokarpální skloubení- posun karpálních kůstek proti předloktí 

směrem dorzálním 

o Mediocarpální skloubení- distální posun proti proximální řadě 

karpálních kůstek volárním směrem 

o Proximální kloub radioulnární- mobilizace hlavičky rádia dorzálním 

směrem 

- PIR s protažením dle Jandy na m.rectus femoris, m. tenzor fascie latae, 

m. iliopsoas a adduktor kyčelního kloubu bilaterálně 

Autoterapie:  

- k dechové vlně přidávám pacientce cvik na protažení m.pectoralis major  

a minor- Provedení: pacientka stojí přímo vedle rámu dveří tak blízko, aby se 

loketním kloubem (při flexi v ramenním kloubu) mohla opřít o rám, DK blíže 

k futru je více vpřed. 1.) protáhnutí dolních vláken- loketní kloub je v úrovni 

nosu, 2.) protáhnutí středních vláken- kost pažní svírá s tělem pravý úhel, 

3.) protáhnutí horních vláken- úhel v ramenním kloubu je menší než 60°.  

Protáhnutí dosáhne opřením loketního kloubu o futra se současným přenesením 

váhy na přední DK, s výdechem se snaží docílit většího tahu. Doporučuji cvičit 
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co nejčastěji, minimálně 8x za den, 3 fáze (jedna fáze zahrnuje všechny 

tři polohy paže). Pacientka cviku rozumí a správně ho provádí. 

- protáhnutí m. rectus femoris- pacientka stojí u stěny, LHK se přidržuje zdi 

pro zlepšení stability, pokrčí si PDK a PHK si u hýždí chytne P hlezenní kloub, 

s výdechem se snaží patu co nejvíce přiblížit hýždím, vydobytou pozici 

neopouští a s dalším výdechem se pokusí ještě více zvětšit rozsah pohybu, záda 

rovná, poté vystřídat nohy, doporučuji cvičit 3x denně, po 3 opakováních 

na každou DK 

Závěr: 

- Subjektivní: pacientka se cítí dobře a cítí především uvolnění rukou 

- Objektivní: techniky měkkých tkání zlepšily protažitelnost kůže především 

na předloktích a bércích všemi směry, dále se zlepšila protažitelnost zádové 

fascie kraniokaudálním směrem, kaudokraniálním směrem jde stále špatně 

protáhnout, podkoží v oblasti L páteře se uvolnilo, taktéž měkké tkáně 

mezi metacarpy, při aktivních i pasivních pohybech v hlezenních kloubech 

je slyšet a palpačně cítit krepitace, více vpravo, zvýšily se rozsahy MCP kloubů 

2. a 3. prstu LHK a 2. a 5. prstu PHK, odstraněny blokády MCP kloubu 2.prstu  

LHK dorzálně i ventrálně, 3. prstu pouze dorzálně, na PHK došlo ke zvýšení 

joint play v MCP kloubu u 4.prstu a IP1 kloubu 2. prstu dorzálně, odstraněny 

blokády na PDK- v MTP kloubu 1.prstu dorzálně i ventrálně, na LDK- v MTP 

kloubu 1. a 3. prst dorzálně i ventrálně a v IP1 kloubu 1. prstu dorzálně 

i ventrálně a 2. a 3. prstu dorzálně  

 

 

3. terapeutická jednotka (23.1.2013) 

Status praesens: 

- Subjektivní: bolest obou chodidel, schopna stoje jen s vložkami do bot, 

na podlahu se bez obuvi nedokáže pro bolest postavit, bolest s akcentací více 

vpravo, největší bolest po ránu 

- Objektivní: mobilní, nálada bez poklesu, psychicky v pořádku, eupnoe, těžké 

strukturální změny rukou a nohou, flekční kontraktury prstů HKK, hypomimie 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- ovlivnit dechové funkce, pozitivně ovlivnit tuhost měkkých tkání hrudního 

koše, zlepšit dynamiku hrudního koše 

- podpořit aktivitu mimických svalů 

- zvýšit rozsahy pohybů kloubů ruky, zápěstních a loketních kloubů do rotace 

- obnovit joint play u kloubů s omezeným joint play HKK 

- zmobilizovat pravou lopatku 

- protáhnout zkrácený m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně 

- protáhnout kůži, podkoží a fascie zad 

- pozitivně ovlivnit protrakci ramen 

- protáhnout paravertebrální svaly 

Návrh terapie: 

- uvolňování měkkých tkání laterálních stěn hrudního koše dle Koláře  

- zlepšení dynamiky hrudního koše dle Koláře 

- respirační fyzioterapie- lokalizované dýchání, trénink dechové vlny 

- metoda sestry Elizabeth Kenny na mimické svaly 

- protáhnout svalové kontraktury HKK 

- aktivní a následně pasivní pohyby kloubů rukou, zápěstních a loketních kloubů 

do rotace 

- mobilizace dle Lewita- kloubů rukou, zápěstních kloubů, pravé lopatky, levého 

AC skloubení 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- relaxace m.trapezius 

- PIR s protažením  dle Jandy na pravý m. trapezius a oba m. levator scapulae 

- protažení kůže Th oblasti zad, Kiblerova řasa zad a protažení fascií zad 

dle Lewita 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- relaxace m. pectoralis major a minor 

a relaxace m. levator scapule 
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- PIR s protažením  dle Jandy na m. pectoralis major a minor 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- posílení mm. rhomboideí 

- PIR s protažením dle Jandy na paravertebrální svaly 

Provedení: 

- uvolňování měkkých tkání laterálních stěn hrudního koše dle Koláře 

VP: leh na zádech, DKK ve flexi, v mírné abdukci na šíři ramenních kloubů, 

chodidla na lehátku, hrudní páteř napřímená, manuální uvolnění tkání hrudního 

koše lateromediálním směrem [11] 

- zlepšení dynamiky hrudního koše dle Koláře- stejná VP, nastavíme hrudník 

do maximální možné kaudální (výdechové) pozice, prsní a břišní svaly 

relaxovány, v tomto postavení mírný tlak proti dolní hrudní apertuře, pacient se 

nadechuje proti našemu odporu, pacient se snaží o maximální rozšíření 

hrudníku laterálně a dorzálně, bez kraniálního zapojení hrudního koše a bez 

zapojení povrchových extenzorů páteře , břišní svaly jsou relaxované [11] 

- respirační fyzioterapie- lokalizované dýchání (horní hrudní, dolní hrudní, břišní 

dýchání), trénink dechové vlny 

- metoda sestry Elizabeth Kenny- analytické protahování mimických svalů 

s následným aktivním pohybem daného svalu 

- protažení svalových kontraktur jednotlivých prstů HKK 

- aktivní a následně pasivní pohyby všech kloubů prstů HKK a zápěstních 

kloubů, do rotace loketních kloubů 

- mobilizace dle Lewita- kloubů rukou a zápěstních kloubů (viz 2. TJ), 

pravé lopatky, levého AC skloubení kraniokaudálně 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně - relaxační technika pro uvolnění 

m.trapezius, anteriorní deprese- technikou výdrž- relaxace 

- PIR s protažením dle Jandy na m. trapezius a levator scapulae bilaterálně 

- protažení kůže Th oblasti zad všemi směry, protažení Kiblerovou řasou 

kaudokraniálně, protažení fascií zad kaudokraniálním směrem 

i dorzolumbálním směrem 
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- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- relaxační technika pro uvolnění 

m. pectoralis major a minor, posteriorní elevace- technikou výdrž- relaxace 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- relaxační technika pro uvolnění m. levator 

scapulae, 1. flekční diagonála HK- technikou výdrž- relaxace 

- PIR s protažením dle Jandy na m. pectoralis major a minor bilaterálně, ve všech 

třech polohách 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- posilovací technika na mm. rhomboideí, 

posteriorní deprese- technikou výdrž- relaxace- aktivní pohyb 

- PIR s protažením dle Jandy na paravertebrální svaly 

Autoterapie: 

- pokračování cvičení cviků z předchozích terapií 

- posílení mm. rhomboideí- VP: leh na břiše, hlava opřená o čelo, HKK 

do svícnu, nadzvedne loketní klouby nad podložku, přitáhne  lopatky k páteři 

a s výdechem pohybuje loketními klouby kraniálně a kaudálně- doporučuji 

cvičit 3x denně po 5 opakováních 

- zlepšení dynamiky hrudního koše dle Koláře- VP: leh na zádech, flektované 

DKK v obdukci na šíři ramenních kloubů, pacientka si obmotá trabant kolem 

dolních žeber, nastaví hrudník do maximální možné kaudální pozice, prsní 

a břišní svaly relaxovány, v tomto postavení trabant vytvoří mírný tlak proti 

dolní hrudní apertuře, pacient se nadechuje proti odporu terabandu a snaží 

se o maximální rozšíření hrudníku laterálně a dorzálně, bez kraniálního zapojení 

hrudního koše a bez zapojení povrchových extenzorů páteře , břišní svaly jsou 

relaxované- cvičit 1x denně po 10x opakování, doporučuji pomoc s obmotáním 

terabandu od jiné osoby (pacientka zvládne, ale trvá jí to dále) 

- protažení paravertebrálních svalů- sed na židli nebo posteli, do klína nějaký 

válec nebo na sobě složené deky, měli by být tak vysoké, aby se přes ně dalo 

krásně ohnout, s výdechem se pacientka snaží ohnout přes deky tak, aby cítila 

příjemný tah paravertebrálních svalů, s každým následující výdechem se snaží 

ještě více vyhrbit, s výdechem zpět do sedu zpřímeného- doporučuji cvičit 

3x denně 
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Závěr: 

- Subjektivní: pacientka cítí velikou úlevu v oblasti zad, pektorální oblasti, levého 

ramenního kloubu  a volnost rukou, velmi si pochvaluje také „masáž“ obličeje 

- Objektivní: uvolnění měkkých tkání v oblasti hrudního koše, při maximálním 

nádechu se horní hrudník krásně rozšíří ventrokraniálně, co se týče laterálního 

rozšíření- trochu vázne pravá strana, došlo k odstranění blokády AC skloubení 

vlevo, zvýšení rozsahů pohybů v MCP kloubech u 2. a 3. prstu LHK a 3. prstu 

PHK, odstranění blokád IP1 i IP2 kloubů 3. prstu LHK a IP1 kloubu u 3. a 4. 

prstu PHK,  kůže Th oblasti zad a kůže s fasciemi pektorální oblasti se dobře 

protáhly všemi směry, levý m. trapezius se podařilo protáhnout, pravý je stále 

velmi zkrácený, uvolnění svalů především v okolí úst a tím zvýšení jejich 

aktivity 

 

 

4. terapeutická jednotka (24.1.2013) 

Status praesens: 

- Subjektivní: bolest obou chodidel, schopna stoje jen s vložkami do bot, 

na podlahu se bez obuvi nedokáže pro bolest postavit, s akcentací více vpravo, 

největší bolest po ránu 

- Objektivní: mobilní, nálada bez poklesu, psychicky v pořádku, eupnoe, těžké 

strukturální změny rukou a nohou, flekční kontraktury prstů HKK, hypomimie 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- zvýšit rozsahy pohybů aker DKK a hlezenních kloubů 

- obnovit joint play u kloubů s omezeným joint play na nohách a SI kloubu 

vpravo 

- protáhnout plantární aponeurózu, fascie bérců a zkrácené svaly na DKK 

- aktivovat krátké svaly nohou 

- posílit hluboký stabilizační systém 
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Návrh terapie: 

- aktivní a následně pasivní  pohyby kloubů aker DKK a hlezenních kloubů 

- mobilizace dle Lewita kloubů nohou, hlezenních kloubů a SI kloubu vpravo 

- PIR plantární aponeurózy dle Lewita 

- techniky měkkých tkání dle Lewita- protáhnutí fascií bérců  

- PIR s protažením dle Jandy na m. tenzor fascie latae, m. iliopsoas, m. rectus 

femoris a adduktory kyčelního kloubu 

- senzomotorika dle Jandy a Vávrové 

- posílení hlubokého stabilizačního systému dle Australské školy 

Provedení: 

-  aktivní a následně pasivní  pohyby v kloubech nohou a hlezenních kloubů 

(viz 2. TJ)  

- mobilizace dle Lewita kloubů nohou a hlezenních kloubů (viz 2. TJ) 

- mobilizace dle Lewita SI kloubu vpravo, směrem dorzálním  v leže na boku 

a na břiše 

- PIR plantární aponeurózy dle Lewita 

- protáhnutí fascií bérců dle Lewita- tzv. „ohníčkem“ laterálně, mediálně 

- PIR s protažením dle Jandy na m. tenzor fascie latae, m. iliopsoas, m. rectus 

femoris a adduktory kyčelního kloubu- s nataženým kolenním kloubem  

- Senzomotorika- trojbodý systém- pasivně, aktivně s dopomocí, aktivně, nácvik 

malé nohy- bilaterálně 

- posílení hlubokého stabilizačního systému dle Australské školy 

o VP- Leh na zádech, DKK ve flexi 90° v kyčelních i kolenních kloubech, 

kolenní klouby na šíři pánve, terapeut palpuje m.transverzus abdominis 

pod SIAS, pacientka se na povel snaží stáhnout m. transverzus 

abdominis a tím vytlačit prsty terapeuta 

o VP- leh na zádech, nohy pokrčeny, chodidla na lehátku, terapeut palpuje 

oblast bederní (z obou stran) a vyzve pacientku k pomalému 
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nadzvednutí nejprve jedné, poté druhé nohy, bedra by měla udržet 

ve stejné pozici (ruku terapeuta netlačit do lehátka, ani se ruce 

neoddálit) 

Autoterapie: 

- posílení hlubokého stabilizačního systému- VP- leh na zádech, DKK pokrčené, 

pacientka si sama přiloží prsty na m. tranzverzus abdominis, pod SIAS, 

s výdechem stáhne tento sval a tím prsty vytlačí- pacientka cviku rozumí 

a i přes deformity prstů aktivitu svalu cítí 

- protahování adduktorů kyčelního kloubu- VP: stoj rozkročný, rovná záda, 

špičky nohou směřují vpřed, postupně pokrčovat PDK- pacientka ucítí tah 

na vnitřní straně stehna LDK tah- s výdechem zkusí ještě více pokrčit PDK, 

záda rovná, poté na druhou DK 

- pacientka cviky provádí správně, doporučuji cvičit 3x denně po 3 opakováních  

Závěr: 

- Subjektivní: pacientka cítí velikou úlevu chodidel 

- Objektivní: po terapii došlo k uvolnění měkkých tkání mezi metatarzy 

bilaterálně, zvýšil se rozsah pohybu MTP kloubu 1.prstu PDK do flexe 

i extenze, v tomto kloubu se navrátilo omezené joint play ventrálně, taktéž 

u kloubů 1. , 2. a 3. prstu LDK, u IP1 kloubu 3. prstu LDK se odstranila 

omezená kloubní vůle, stále je slyšet drásot při mobilizaci IP1 kloubu palce 

PDK, při aktivních i pasivních pohybech PDH je slyšet a palpačně stále cítit 

krepitace, krátké svaly nohou LDK velmi rychle unavitelné, aktivita krátkých 

svalů nohy PDK minimální 

 

 

5. terapeutická jednotka (25.1.2013) 

Status praesens: 

- Subjektivní: bolest chodidel trochu změnila charakter- „cítím jakoby 

mi v chodidlech něco proudilo, jsou takové příjemně rozdrážděné, asi proto, 

že mi na ně nikdy nikdo takhle intenzivně nesahal a nikdy jsem s nimi takto 

 74



necvičila“, schopna stoje jen s vložkami do bot, na podlahu se bez obuvi 

nedokáže pro bolest postavit, s akcentací více vpravo, největší bolest po ránu 

- Objektivní: má velmi dobrou náladu, na dnešní terapii je natěšená, těžké 

strukturální změny na rukou a nohou, flekční kontraktury prstů HKK, 

hypomimie, eupnoe  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- protáhnout kůži, podkoží a fascie DKK  

- zvýšit rozsahy pohybů aker DKK a hlezenních kloubů 

- zvýšit joint play kloubů s omezeným joint play na akerech DKK 

- aktivovat krátké svaly nohou 

- odstranit trigger pointy 

- protáhnout laterální fascie zad, paravertebrální svaly a m. quadratus lumborum  

- korekce stereotypu chůze, posílení abduktorů PDK 

Návrh terapie: 

- techniky měkkých tkání dle Lewita na DKK 

- aktivní a následně pasivní pohyby kloubů aker DKK a hlezenních kloubů  

- mobilizace kloubů dle  Lewita aker DKK a hlezenních kloubů 

- senzomotorika dle Jandy a Vávrové 

- PIR dle Lewita na pravý m. trapezius a na m. infraspinatus bilaterálně 

- rozmasírování  TrP na ventrální straně m. deltoideus vpravo a na svalech 

paravertebrálních v oblasti Th 11-12 

- protahování laterální fascie zad dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na paravertebrální svaly a m. quadratus lumborum 

bilaterálně 

- korekce stereotypu chůze 

-  PNF dle Kabata na posílení m. gluteus medius a minimus 
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Provedení: 

- techniky měkkých tkání dle Lewita na DKK:  

o protažení kůže bérců a nohou všemi směry a fascií bérců 

tzv. „ohníčkem“ laterálně, mediálně 

o protažení pojivových tkání mezi metatarzy 

- aktivní a následně pasivní  pohyby kloubů aker DKK a hlezenních kloubů 

(viz 2. TJ) 

- mobilizace kloubů dle  Lewita aker DKK a hlezenních kloubů (viz 2.TJ) 

- senzomotorika- trojbodý systém- pasivně, aktivně s dopomocí, aktivně, nácvik 

malé nohy- bilaterálně 

- PIR dle Lewita na pravý m. trapezius a na m. infraspinatus bilaterálně 

- rozmasírování TrP na ventrální straně m. deltoideus vpravo a na svalech 

paravertebrálních v oblasti Th 11-12, tlaková masáž s prodýcháním dané oblasti 

- protáhnout laterální fascie zad dle Lewita- VP- sed, následný úklon v rovině 

frontální přes hypomochlion bilaterálně 

- PIR s protažením dle Jandy na paravertebrální svaly a m. quadratus lumborum 

bilaterálně 

- nácvik symetrických kroků, prodloužení kroků, správného odvinu chodidel- 

první kontakt paty, poté laterální hrany chodidla, nakonec báze palcového 

metatarzu, palec se aktivuje na konci stojné fáze před přechodem do fročné 

fáze, dále hlídat postavení ramenních kloubů, lopatky u páteře, hlava 

v prodloužení páteře 

- PNF dle Kabata- pro posílení m.gluteus minimus a medius- 1.extenční 

diagonála PDK- technikou pomalý zvrat výdrž 

Autoterapie: 

- pokračování cvičení cviků z předchozích terapií 

- protažení m. quadratus lumborum- pacientka stojí u zdi a s výdechem se podél 

zdi ukloní vlevo, výdrž nádech a s výdechem zkusí jít ještě dál, nádech 

a s výdechem se pomalu vrátit zpět, poté to samé na druhou stranu - minimálně 

2 x denně 
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- nácvik správného odvinu chodidel (pokud bude pata i nadále bolet, tak začít 

trénovat až se nekróza zahojí)- nácvik 3x denně po 5 krokách   

- nácvik malé nohy- doporučuji cvičit co nejčastěji po 3 opakováních 

- pacientka cvikům rozumí a provádí je správně 

Závěr: 

- Subjektivní: pacientka pociťuje větší pohyblivost mezi metatarzy a uvolnění 

trupu, bolí ji pravá pata  

- Objektivní: kůže a fascie bérců se protáhly, stejně jako pojivové tkáně 

mezi metatarzy, odstraněny blokády v MTP kloubech LDK u 3. a 4. prstu a IP1 

4.prstu, LDK- krátké svaly nohou se rychle unavily, malou nohu zvládla třikrát 

aktivně, poté pouze minimální pohyby, u PDK pouze pasivně a aktivně 

s dopomocí, odstraněny TrP m.trapezius a m. deltoideus,  m. quadratus 

lumborum na pravé straně je stále zkrácený, z tréninku správného odvinu 

chodidla bolí pacientku pravá pata (má na ní suchou nezhojenou nekrózu 

přelepenou náplastí, která se nášlapem na patu rozdráždila), doporučuji cvičit 

správný odvin chodidel až se pata zahojí 

 

 

6. terapeutická jednotka (28.1.2013) 

Status praesens: 

- Subjektivní: bolest obou chodidel, schopna stoje jen s vložkami do bot, 

na podlahu se bez obuvi nedokáže pro bolest postavit.  

- Objektivní: má dobrou náladu, těžké strukturální změny na rukou a nohou, 

flekční kontraktury prstů HKK, eupnoe 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- ovlivnit dechové funkce, zlepšit pružnost hrudního koše 

- protáhnout kůži obličeje, krku a dekoltu, podpořit aktivitu mimických svalů 

- zvýšit rozsahy pohybů kloubů prstů HKK a loketních kloubů do rotace 

- obnovit joint play u kloubů s omezeným joint play HKK 
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- zmobilizovat pravou lopatku 

- protáhnout zkrácený m. trapezius dx a m. levator scapulae dx 

- protáhnout kůži, podkoží a fascie zad a paravertebrální svaly 

- pozitivně ovlivnit protrakci ramen 

Návrh terapie: 

- respirační fyzioterapie- lokalizované dýchání, trénink dechové vlny 

- protáhnout kůži obličeje, krku a dekoltu dle Lewita 

- metoda sestry Elizabeth Kenny na mimické svaly 

- protáhnout svalové kontraktury HKK 

- aktivní a následně pasivní pohyby ve všech kloubech prstů HKK a loketních 

kloubů do rotace 

- mobilizace dle Lewita- kloubů rukou, zápěstních kloubů a pravé lopatky  

- PNF dle Kabata- pravá lopatka- relaxace m.trapezius dx 

- PIR s protažením  dle Jandy na pravý m. trapezius a m. levator scapulae 

- protažení kůže Th oblasti zad, Kiblerova řasa zad a protažení fascií zad 

dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na paravertebrální svaly 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- relaxace m. pectoralis major a minor 

a relaxace m. levator scapule 

- PIR s protažením  dle Jandy na m. pectoralis major a minor 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- posílení mm. rhomboideí 

Provedení: 

- respirační fyzioterapie- nácvik lokalizovaného dýchání (horní hrudní, dolní 

hrudní, břišní dýchání), trénink dechové vlny 

- protáhnout kůži obličeje, krku a dekoltu dle Lewita 

- metoda sestry Elizabeth Kenny- analytické protahování mimických svalů 

s následnou aktivitou daného svalu 
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- protáhnout svalové kontraktury jednotlivých prstů HKK 

- aktivní a následně pasivní pohyby ve všech kloubech prstů HKK a loketních 

kloubů do rotace (viz 2. TJ) 

- mobilizace dle Lewita- kloubů rukou a zápěstních kloubů (viz 2. TJ), 

pravé lopatky  

- PNF dle Kabata- pravá lopatka - relaxační technika pro uvolnění pravého 

m.trapezius, anteriorní deprese- technikou výdrž- relaxace 

- PIR s protažením dle Jandy na pravý m. trapezius a m. levator scapulae 

- protažení kůže Th oblasti zad všemi směry, protažení Kiblerovou řasou 

kaudokraniálně, protažení fascií zad kaudokraniálním směrem 

i dorzolumbálním směrem 

- PIR s protažením dle Jandy na paravertebrální svaly 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- relaxační technika pro uvolnění 

m. pectoralis major a minor, posteriorní elevace- technikou výdrž- relaxace 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- relaxační technika pro uvolnění m. levator 

scapulae, 1. flekční diagonála HK- technikou výdrž- relaxace 

- PIR s protažením dle Jandy na m. pectoralis major a minor bilaterálně, ve všech 

třech polohách 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- posilovací technika na mm. rhomboideí, 

posteriorní deprese- technikou výdrž- relaxace- aktivní pohyb 

Autoterapie: 

- pokračování cvičení cviků z předchozích terapií 

- protahování m. trapezius- VP: stoj nebo sed, PHK podél těla, ruka v dorzální 

flexi- tlačí směrem k zemi, LHK chytne zezhora pravé ucho a ve frontální 

rovině uklání hlavu k levému ramennímu kloubu do pocitu tahu, s výdechem se 

snaží zvýšit rozsah pohybu, s výdechem pomalu vrátit do VP, pacientka cvik 

provádí správně, doporučuji cvičit 3x denně po 6 opakováních  

- aktivní cvičení jednotlivých svalů obličeje před zrcadlem, 3x denně důkladně 

po jednotlivých svalech- zvrásnění čela, stáhnutí obočí k sobě, nadzvednutí 

jednoho koutku, pusinka,  atd. 
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Závěr: 

- Subjektivní: pacientka cítí velikou úlevu v oblasti zad, pektorální oblasti, 

má volná akra HKK- může lépe pohybovat prsty HKK a dlaně lépe rozevřít 

- Objektivní: kůže obličeje dobře protržitelná, při maximálním nádechu je horní 

hrudník dobře pružný, laterální rozšíření dolního hrudníku stále lepší vlevo, 

zvýšení rozsahů pohybů prstů a loketních kloubů do rotace u LHK i PHK, pravá 

lopatka je již dobře posuvná proti hrudníku, měkké tkáně se protáhly v oblasti 

dolní Th páteře 

 

 

7. terapeutická jednotka (29.1.2013) 

Status praesens: 

- Subjektivní: bolest obou chodidel, schopna stoje jen s vložkami do bot, 

na podlahu se bez obuvi nedokáže pro bolest postavit, v noci na dnešek 

pacientku probudila bolest kyčelního kloubu, změnou polohy po chvíli bolest 

ustoupila a mohla spát dál. 

- Objektivní: pacientka vypadá unaveně, těžké strukturální změny na rukou 

a nohou, flekční kontraktury prstů HKK, hypomimie  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- ovlivnit dechové funkce, pozitivně ovlivnit tuhost a zlepšit dynamiku hrudního 

koše 

- podpořit aktivitu mimických svalů 

- zvýšit rozsahy pohybů aker DKK, hlezenních a zápěstních kloubů 

- zvýšit joint play kloubů aker DKK 

- posílit pravý m. gluteus minimus a medius  

- protáhnout adduktory levého kyčelního kloubu,  m.rectus femoris 

a m. quadratus lumborum bilaterálně 

- protáhnout zkrácený m. trapezius vpravo 

- posílit hluboký stabilizační systém 
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Návrh terapie: 

- uvolňování měkkých tkání laterálních stěn hrudního koše dle Koláře 

- zlepšení dynamiky hrudního koše dle Koláře 

- respirační fyzioterapie, trénink dechové vlny 

- metoda sestry Elizabeth Kenny na mimické svaly 

- aktivní a následně pasivní  pohyby kloubů aker DKK, hlezenních a zápěstních 

kloubů  

- mobilizace kloubů dle  Lewita aker DKK a hlezenních kloubů 

- PNF dle Kabata- pro posílení m.gluteus minimus a medius 

- PIR s protažením dle Jandy na adduktory levého kyčelního kloubu, m. rectus 

femoris a na m. quadratus lumborum bilaterálně 

- PNF dle Kabata- pravá lopatka- relaxace m.trapezius dx 

- PIR s protažením  dle Jandy na pravý m. trapezius 

- Posílení hlubokého stabilizačního systému dle Australské školy 

Provedení: 

- uvolňování měkkých tkání laterálních stěn hrudního koše a zlepšení dynamiky 

hrudního koše dle Koláře (viz 3. TJ) 

- respirační fyzioterapie, trénink dechové vlny  

- metoda sestry Elizabeth Kenny- analytické protahování mimických svalů 

s následnou aktivitou daného svalu 

- aktivní a následně pasivní  pohyby v kloubech DKK, hlezenních a zápěstních 

kloubů (viz 2.TJ) 

- mobilizace kloubů dle  Lewita aker DKK a hlezenních kloubů (viz 2.TJ) 

- PNF dle Kabata- pro posílení m.gluteus minimus a medius- 1.extenční 

diagonála PDK- technikou pomalý zvrat výdrž 

- PIR s protažením dle Jandy na adduktory levého kyčelního kloubu-

 s nataženým kolenním kloubem, dále na m. quadratus lumborum bilaterálně 
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- PNF dle Kabata- pravá lopatka- relaxační technika pro uvolnění pravého  

m.trapezius, anteriorní deprese- technikou výdrž- relaxace 

- PIR s protažením  dle Jandy na pravý m. trapezius 

- posílení hlubokého stabilizačního systému dle Australské školy (viz 4. TJ) 

Autoterapie: 

- pokračování cvičení cviků z předchozích terapií 

- nácvik lokalizovaného dýchání- VP- leh na zádech, DKK pokrčené, pacientka si 

přiloží ruce na horní hrudník a maximálním nádechem se snaží přiložené ruce 

co nejvíce nadzvednou, druhá poloha přiložení rukou je na anterolaterální 

stranu dolních žeber- maximálním nádechem se pacientka snaží co nejvíce 

oddálit svoje od sebe, třetí poloha přiložení paží je na břicho (lze využít 

i složené tričko) a nádechem do břicha nadzvedává přiložené ruce (tričko) 

- doporučuji cvičit 3x denně po 3 opakováních (ve všech třech polohách) 

- pacientka cviku rozumí a provádí ho správně 

Závěr: 

- Subjektivní: pacientka cítí úlevu v oblasti pravého m. trapezius a cítí, že dokáže 

prsty LDK a 1. prstem PDK více hýbat než při příchodu do nemocnice 

- Objektivní: zlepšení  rozšíření hrudníku dorzolaterálně na pravé straně, 

provedení symetrické, po facilitaci svalů v okolí obočí dokázala lépe přiblížit 

a elevovat obočí, zvýšily se rozsahy pohybů v zápěstních kloubech, dále u prstů 

LDK, především do flexe v MTP a IP 1 kloubech, krepitace pouze při prvních 

třech pohybech v pravém hlezenním kloubu, m. trapezius vpravo se protáhnul, 

ale stále určitý stupeň zkrácení 

 

8. terapeutická jednotka (30.1.2013) 

Status praesens: 

- Subjektivní: bolest obou chodidel, schopna stoje jen s vložkami do bot, 

na podlahu se bez obuvi nedokáže pro bolest postavit, v noci na dnešek 

pacientku kyčelní kloub nebolel, avšak ráno se probudila s bolavým nateklým 

palcem LDK (prý se jí to občas stála a v následujících 2-3 dnech splaskne)  
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- Objektivní: pacientka má nateklý, červený, teplý palec LDK, palpačně 

bolestivý, těžké strukturální změny rukou a nohou, flekční kontraktury prstů 

HKK, hypomimie 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- aktivovat krátké svaly nohou 

- zvýšit rozsahy pohybů kloubů HKK 

- obnovit joint play u kloubů s omezeným joint play HKK 

- protáhnout zkrácený m. trapezius  

- protáhnout kůži, podkoží, fascie zad a paravertebrální svaly 

- pozitivně ovlivnit protrakci ramen 

Návrh terapie: 

- senzomotorika dle Jandy a Vávrové 

- protáhnout svalové kontraktury HKK 

- aktivní a následně pasivní pohyby ve všech kloubech HKK 

- mobilizace dle Lewita- kloubů rukou a zápěstních kloubů 

- PNF dle Kabata- pravá lopatka- relaxace pravého m.trapezius  

- PIR s protažením  dle Jandy na pravý m. trapezius 

- protažení kůže Th oblasti zad, uvolnění podkoží a protažení fascií zad 

dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na paravertebrální svaly 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- relaxace m. pectoralis major a minor 

a relaxace m. levator scapule 

- PIR s protažením  dle Jandy na m. pectoralis major a minor 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- posílení mm. rhomboideí 

Provedení: 

- senzomotorika dle Jandy a Vávrové- trojbodý systém, malá noha (viz 5. TJ) 

- aktivní a následně pasivní pohyby ve všech kloubech HKK  
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- mobilizace dle Lewita- kloubů rukou a zápěstních kloubů (viz 2. TJ)  

- PNF dle Kabata- pravá lopatka - relaxační technika pro uvolnění pravého 

m.trapezius, anteriorní deprese- technikou výdrž- relaxace 

- PIR s protažením dle Jandy na pravý m. trapezius 

- protažení kůže Th oblasti zad všemi směry, protažení Kiblerovou řasou, 

protažení fascií zad kaudokraniálním směrem i dorzolumbálním směrem 

- PIR s protažením dle Jandy na paravertebrální svaly 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- relaxační technika pro uvolnění 

m. pectoralis major a minor, posteriorní elevace- technikou výdrž- relaxace 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- relaxační technika pro uvolnění m. levator 

scapulae, 1. flekční diagonála HK- technikou výdrž- relaxace 

- PIR s protažením dle Jandy na m. pectoralis major a minor bilaterálně, ve všech 

třech polohách 

- PNF dle Kabata- lopatka bilaterálně- posilovací technika na mm. rhomboideí, 

posteriorní deprese- technikou výdrž- relaxace- aktivní pohyb 

Autoterapie: 

- pokračování cvičení cviků z předchozích terapií 

- posílení hlubokého stabilizačního systému a břišních svalů: 

VP: leh na zádech, DKK pokrčené, chodidla položena na podložce, s výdechem 

se pacientka snaží stáhnutím přímých břišních svalů přiblížit dolní žebra dolním 

končetinám a co nejvíce oploštit břicho a zúžit pas, zkusí břicho v této poloze 

udržet a nadechnout se, s výdechem opakuje 

- pacientka cviku rozumí a provádí jej správně, doporučuji cvičit 3x denně 

po 3 opakováních 

Závěr: 

- Subjektivní: pacientka cítí velikou úlevu v oblasti zad a pektorální oblasti- 

„Záda mám krásně uvolněná a když ležím zde na lehátku, tak cítím, že mám 

ramenní klouby volnější než dříve- cítím, že při lehu na zádech jsou blíže 

k lehátku, než když jsem si tu lehla na první terapii.“, cítí svaly mezi lopatkami 
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- Objektivní: při maximálním nádechu se horní hrudník symetricky rozšíří 

ventrokraniálně, stejně jako dolní hrudník dorzolaterálně, krátké svaly PDK již 

malá aktivita, LDK zvládne provést kvalitně malou nohu čtyřikrát, poté 

se snižuje kvalita provedení, pektorální svaly se viditelně protáhly, 

mezilopatkové svaly se posílily 

 

 

9. terapeutická jednotka (31.1.2013) 

Status praesens: 

- Subjektivní: bolest obou chodidel, schopna stoje jen s vložkami do bot, 

na podlahu se bez obuvi nedokáže pro bolest postavit, palec LDK stále 

při kontaktu s něčím (hlavně v botě a při dotyku) bolí. 

- Objektivní: otok na palci PDK se zmenšil, stále je červený a palpačně bolestivý, 

pacientka vypadá unaveně, těžké strukturální změny na rukou a nohou, flekční 

kontraktury prstů HKK 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- zvýšit rozsahy pohybů aker DKK a hlezenních kloubů 

- obnovit joint play u kloubů s omezeným joint play na nohách 

- protáhnout plantární aponeurózu a m. rectus femoris bilaterálně 

- posílit hluboký stabilizační systém  

Návrh terapie: 

- aktivní a následně pasivní  pohyby kloubů aker DKK a hlezenních kloubů 

- mobilizace dle Lewita kloubů nohou  

- PIR plantární aponeurózy dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na m. rectus femoris  

- posílení hlubokého stabilizačního systému dle Australské školy  
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Provedení: 

-  aktivní a následně pasivní  pohyby v kloubech aker DKK (s výjimkou palce 

LDK) a hlezenních kloubů (viz 2.TJ) 

- mobilizace dle Lewita kloubů nohou (s výjimkou palce LDK) (viz 2. TJ)  

- PIR plantární aponeurózy dle Lewita 

- PIR s protažením dle Jandy na m. rectus femoris bilaterálně 

- posílení hlubokého stabilizačního systému dle Australské školy (viz 4 TJ) 

Autoterapie: 

- nechala jsem si ukázat všechny cviky, které byly určeny pro autoterapii 

- na drobné nedostatky cviků jsem pacientku důrazně upozornila- poté již chyby 

nedělala a cviky prováděla opakovaně správně (veškeré cviky si hned po terapii 

zapisovala do bloku a během dne, dle jejích slov, poctivě cvičila) 

Závěr: 

- subjektivní: pacientka cítí, že má chodidla uvolněná, že je schopna aktivně 

přitahovat palce i malíky DKK při dorzální flexi, čehož při příchodu 

do nemocnice nebyla schopna, dokáže více hýbat prsty LDK i 1. prstem PDK, 

cítí, že posílila „břicho“ 

- objektivní: uvolnění měkkých tkání mezi metatarzy, protažení plantární 

aponeurózy, zvýšení aktivních i pasivních rozsahů v hlezenních kloubech, 

obnoveno joint play na LDK v MTP kloubech 1. prstu dorzálně a 5. prstu 

ventrálně, IP1 kloubu 2. prstu ventrálně, IP2 kloubech 2. a 4. prstu ventrálně, 

došlo k posílení břišní stěny 

 

 

 10. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- Subjektivní: bolest obou chodidel, schopna stoje jen s vložkami do bot, 

na podlahu se bez obuvi nedokáže pro bolest postavit, palec již nebolestivý 
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- Objektivní: otok na palci LDK minimálně přetrvává, bolestivost již ustoupila, 

těžké strukturální změny na rukou a nohou, flekční kontraktury prstů HKK 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- výstupní kineziologický rozbor 

Provedení: 

- viz výstupní kineziologický rozbor 

Autoterapie: 

- doporučuji pravidelně cvičit cviky určené pro autoterapii pro ještě větší snížení 

svalových dysbalancí a udržení správných dechových funkcí 

Závěr:  

- subjektivní: pacientka se celkově cítí mnohem lépe, cítí zlepšení na rukách, 

nohách i trupu, s rehabilitací je velmi spokojená, plánuje hospitalizaci 

pravidelně po půl roce opakovat 

- objektivní: viz výstupní kineziologický rozbor 

 

 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor  

Vyšetření stoje aspekcí: 

- vyšetření bylo provedeno v obuvi, stoj bez opory o velmi úzké bázi 

- je zde patrné výrazné napřímení postavy 

- zápis pouze bodů, které se po 10 terapiích změnily, zbytek viz vstupní KR 

o zezadu: 

 Váha těla rozložena na obě DKK  

 Posun trupu vpravo není tak výrazný- viditelně se zredukoval 

 Skolióza- křivka dextrosinistrová- stále dekompenzovaná 

 Úklon hlavy vlevo již není přítomný 

o Z levého boku: 

 Hlezenní, kolenní, kyčelní i ramenní klouby jsou v rovině  
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 PDK již není více vepředu 

 Anteverze pánve snížená 

 Rotace trupu za P ramenním kloubem stále přítomná, ale není tak 

výrazná 

 Břišní stěna zpevněna 

 Bederní hyperlordóza výrazně snížena 

 Hrudní kyfóza snížena 

 Protrakce ramenních kloubů snížena bilaterálně 

 Předsunuté držení hlavy sníženo 

o Zepředu: 

 pupek více vpravo, avšak ne tak výražně 

 dýchání rovnoměrné hrudní a břišní 

o modifikace stoje- viz vstupní KR 

o Trendelenburgova zkouška- bez patologického nálezu bilaterálně 

o vyšetření na 2 vahách  

 celková váha: 59 kg 

 LDK: 28 kg, PDK: 31 kg 

 Vzhledem k hmotnosti pacientky se rozdíl mezi DKK 

3 kg považuje za fyziologický 

o vyšetření olovnicí- olovnice zpuštěná z pevného bodu 

 zezadu: olovnice zpuštěná mezi hlezenní klouby 

 prochází intergluteální rýhou 

 mírný laterální posun pánve vlevo není již přítomen 

 trup mírně vychýlen vpravo, výrazné snížení vychýlení 

 skolióza dextrosinistrová, stále dekompenzovaná i přes 

snížení vychýlení trupu vpravo 
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 provázek neprochází středem krku, ale 1 cm vlevo 

od krční páteře (při vstupním KR cca 1 cm od L strany 

krku) 

 popis viz vyšetření stoje zezadu 

 z L boku: olovnice dopadá před zevní hlezenní kloub LDK 

 hlezenní, kolenní, kyčelní loketní a ramenní klouby v ose 

 předsunutí hlavy se snížilo, ale stále olovnice neprochází 

zevním zvukovodem, ale cca 1,5 cm za ním 

 popis viz vyšetření stoje zboku 

 zepředu: olovnice dopadá mezi hlezenní klouby 

 olovnice prochází mezi kyčelními klouby 

 neprochází pupkem- ten více vpravo 

 prochází středem fossa jugularis, ale neprochází střední 

osou obličeje, provázek o 0,5 cm více vpravo- dokazuje 

mírnou rotaci trupu a hlavy vpravo 

o Rombergův stoj- I, II, III- negativní 

Vyšetření rukou a nohou aspekcí: beze změn (viz vstupní KR) 

Vyšetření chůze aspekcí: vyšetřeno v obuvi 

- viz vstupní KR, chůze je stále antalgická, stále napadá na PDK, snaží se správně 

odvíjet L chodidlo 

Vyšetření dechových funkcí: 

 
Vstupní KR Výstupní KR 

Typ dýchání převážně horní hrudní,  
povrchní 

pohyb hrudníku i břicha 
rovnoměrně rozložen, dech 
se prohloubil 

Dechová vlna patologická fyziologická 

Brániční test dle Koláře pozitivní (dorzolaterální 
rozšížení dolního hrudního 
koše asymetrické, snížené 
vpravo) 

negativní 

Tab. č.  15- Dechové funkce- porovnání  vstupního a výstupního KR 
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Vyšetření pánve palpací:  

 Postavení pánve asymetrické- šikmá pánev- crista iliaca vpravo výše, SIAS 

vpravo výše, SIPS vpravo výše 

 Anteverze pánve stále přítomná, avšak došlo k jejímu snížení oproti 

vstupnímu vyšetření 

 

Vyšetření reflexních změn palpací dle Lewita: 

- vyšetřovací polohy: leh na zádech, leh na břiše 

Kůže:  

- došlo ke zlepšení posunlivosti a protažitelnosti kůže na akrech HKK i DKK 

všemi směry, taktéž na bércích, předloktích a kaudální polovině zad (u kraniální 

poloviny zad stále zhoršená posunlivost a protažitelnost, stejně jako v oblasti 

dekoltu a krku) 

Podkoží: 

- došlo k uvolnění podkoží především v oblasti L páteře a Th-L přechodu 

- vyšetření nevyvolávalo bolest 

Fascie: 

- fascie rukou a předloktí, nohou a bérců jsou lépe protažitelné všemi směry, 

u thorakolumbální fascie došlo ke zlepšení protažitelnosti v dolní části kaudálně 

a laterálně, v horní části fascie stále velmi tuhá, v pektorální oblasti došlo 

ke zlepšení protažitelnosti fascií, stále vázne protažitelnost krční fascie 

Svaly: 

- snížení hypertonu m. trapezius vpravo, u paravertebrálních svalů stále přetrvává 

- TrP přetrvává v pravém m. infraspinatus a m. trapézius (více mediálně než byl 

TrP u vstupního vyšetření, ten byl odstraněn), v levém paravertebrálním valu 

(v oblasti Th11-12) 

- krepitace odstraněna bilaterálně  
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Dynamické zkoušky páteře: 

- anteflexe- rozvoj páteře stejný, zvýšil se rozsah pohybu- Thomayerova zkouška 

je + 12, retroflexe beze změn 

- lateroflexe- zvýšily se rozsahy pohybů bilaterálně- vlevo o 2 cm, vpravo o 1 cm 

 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy: 

 Extenze v kyčelním kloubu:   

o beze změn bilaterálně (viz vstupní KR) 

 Abdukce v kyčelním kloubu: 

o stále patologické provedení bilaterálně (viz vstupní KR), avšak patologie 

(elevace pánve a flexe v kyčelním kloubu) není tak vysoká 

jako při vstupním vyšetření, u LDK je patologie nižší  

 Flexe trupu:  

o Patologické provedení díky velké aktivitě pletenců ramenních, paty 

již udrží na lehátku 

 Flexe hlavy vleže na zádech: 

o beze změn bilaterálně (viz vstupní KR) 

 Abdukce v ramenním kloubu:  

o LHK beze změn (viz vstupní KR), PHK- stále patologické provedení, 

avšak aktivita horní části m.trapezius není až tak vysoká, jako 

při vstupním vyšetření, scapula alata již není tak markantní 

 Klik- nebylo vyšetřeno- pacientka není schopna klik provést z důvodu deformit 

rukou 

 

Antropometrické vyšetření:  

- DKK- obvod 1. prstu LDK větší- ze 7,5 cm na 8 cm (ostatní míry beze změn, 

viz vstupní KR) 
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Vyšetření rozsahů kloubní pohyblivosti: 

- některé klouby rukou a nohou jsou rigidní (viz tabulka a vyšetření kloubní vůle) 

- HKK: došlo ke zvýšení rozsahu pohybu v ramenních kloubech v transverzální 

rovině, v radikuloulnárních kloubech především do supinace, v zápěstních 

kloubech se zvýšily rozsahy pohybů v obou rovinách (více vpravo), u prstů se 

zvýšil rozsah především v MCP kloubech 

- DKK: zvýšily se rozsahy pohybu v hlezenních kloubech v obou rovinách, 

v kloubech především v MTP kloubech LDK a 1. prstu PDK  

 

HKK- kloub  Vstupní AP Vstupní PP Výstupní AP Výstupní PP 

Ramenní 

L Ta   5 - 0 - 95 Tp 10 - 0 - 

100 

Ta 10 - 0 - 100 Tp 15 - 0 - 105   

 

P Ta   5 - 0 - 95 Tp 10 - 0 - 

100 

Ta 10 - 0 - 100 Tp 15 - 0 - 105   

Radikulo      

-ulnární 
L Ra   55 - 0 - 85 Rp 60 - 0 - 90 

Ra   65 - 0 – 

90 
Rp 70 - 0 - 90 

 P Ra   60 - 0 - 85 Rp 65 - 0 - 90 Ra   70 - 0 - 90 Rp 75 - 0 - 90 

Zápěstní L Sa   35 - 0 - 25 Sp 40 - 0 - 30 Sa   40 - 0 - 30 Sp 45 - 0 - 35 

 P Sa   30 - 0 - 35 Sp 35 - 0 - 40 Sa   40 - 0 - 40 Sp 45 - 0 - 45 

 L Fa   10 - 0 - 20 Fp 15 - 0 - 25 Fa   10 - 0 - 25 Fp 15 - 0 - 30 

 P Fa   10 - 0 - 20 Fp 15 - 0 - 25 Fa   15 - 0 - 25 Fp  20 - 0 - 30 

Tab. č.  16- Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů HKK (bez rukou)  
 
 
 

Levá ruka Vstupní AP Vstupní PP Výstupní AP Výstupní PP 

MCP klouby  

1. prst Sa   0 - 0 - 15 Sp 0 - 0 - 30 Sa   0 - 0 - 15 Sp 0 - 0 - 30 

 Fa   0 - 0 - 0 Fp 0 - 0 - 5 Fa   0 - 0 - 0 Fp 0 - 0 - 5 
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2. prst Sa    0 - 25 - 45 Sp 0 - 20 - 50 Sa    0 - 15 - 55 Sp 0 - 10 - 60 

 Fa   5 - 0 - 10 Fp  5 - 0 - 10 Fa   5 - 0 - 15 Fp  5 - 0 - 15 

3. prst Sa   0 - 50 - 85 Sp 0 - 55 - 90 Sa   0 - 60 - 90 Sp 0 - 55 - 90 

 Fa   0 - 0 - 0 Fp 5 - 0 - 5 Fa   0 - 0 - 0 Fp 5 - 0 - 5 

4. prst Sa   0 - 40 - 65 Sp 0 - 35 - 70 Sa   0 - 35 - 70 Sp 0 - 30 - 75 

 Fa   5 - 0 - 0 Fp 10 - 0 - 5 Fa   5 - 0 - 0 Fp 10 - 0 - 5 

5. prst Sa   0 - 25 - 50 Sp 0 - 20 - 55 Sa   0 - 15 - 55 Sp 0 - 10 - 60 

 Fa   5 - 0 - 0 Fp 10 - 0 - 5 Fa   5 - 0 - 5 Fp 10 - 0 - 10 

IP 1 klouby  

1. prst - - - - 

2. prst Sa   0 - 50 Sp   0 - 50 Sa   0 - 50 Sp   0 - 50 

3. prst Sa   0 - 35 - 40 Sp   0 - 30 - 45 Sa   0 - 30 - 45 Sp   0 - 25 - 50 

4. prst Sa   0 - 90 Sp   0 - 90 Sa   0 - 90 Sp   0 - 90 

5. prst Sa   0 - 90 Sp   0 - 90 Sa   0 - 90 Sp   0 - 90 

IP 2 klouby  Zvýšení rozsahů pohybů maximálně o 5°  

Tab. č.  17- Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů levé ruky 
 

 

 

Pravá ruka Vstupní AP Vstupní PP Výstupní AP Výstupní PP 

MCP klouby  

1. prst Sa   0 - 0 - 5 Sp 0 - 0 - 10 Sa   0 - 0 - 5 Sp 0 - 0 - 10 

 Fa   0 - 0 - 0 Fp 0 - 0 - 0 Fa   0 - 0 - 0 Fp 0 - 0 - 0 

2. prst Sa   0 - 70 - 75 Sp 0 - 65 - 80 Sa   0 - 60 - 85 Sp 0 - 55 - 90 

 Fa   0 - 0 - 5 Fp 5 - 0 - 10 Fa   5 - 0 - 5 Fp 5 - 0 - 10 

3. prst Sa   0 - 90 Sp 0 - 90 Sa   0 - 90 Sp 0 - 90 
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 Fa   0 - 0 Fp 0 - 0 Fa   0 - 0 Fp 0 - 0 

4. prst Sa   0 - 65 - 80 Sp 0 - 60 - 85 Sa   0 - 50 - 90 Sp 0 - 45 - 95 

 Fa   0 - 0 - 0 Fp 5 - 0 - 5 Fa   0 - 0 - 0 Fp 5 - 0 - 5 

5. prst Sa   0 - 30 - 45 Sp 0 - 25 - 50 Sa   0 - 20 - 55 Sp 0 - 15 - 60 

 Fa   0 - 0 - 0 Fp 5 - 0 - 0 Fa   5 - 0 - 5 Fp 10 - 0 - 10 

IP 1 klouby  

1. prst - - - - 

2. prst Sa   0 - 80 - 80 Sp 0 - 75 - 85 Sa   0 - 75 - 85 Sp 0 - 70 - 85 

3. prst - - - - 

4. prst Sa   0 - 80 - 80 Sp 0 - 75 - 85 Sa   0 - 75 - 85 Sp 0 - 75 - 90 

5. prst Sa   0 - 90 Sp 0 - 90 Sa   0 - 90 Sp 0 - 90 

IP 2 klouby Zvýšení rozsahů pohybů maximálně o 5° 

Tab. č.  18- Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů levé ruky 
 

 

DKK- kloub  Vstupní AP Vstupní PP Výstupní AP Výstupní PP 

L Sa   30 - 0 - 35 Sp 35 - 0 - 40 Sa   30 - 0 - 40 Sp 35 - 0 - 45 

P Sa   15 - 0 - 25 Sp 20 - 0 - 30 Sa   25 - 0 - 35 Sp 30 - 0 - 40 

L Ra   5 - 0 - 15 Rp  10 - 0 - 20 Ra   15 - 0 - 25 Rp  20 - 0 - 30 
Hlezenní 

P Ra   5 - 0 - 5 Rp 10 - 0 - 10 Ra   10 - 0 - 20 Rp 10 - 0 - 20 

Tab. č.  19- Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů DKK (bez nohou) 
 

 

Levá noha Vstupní AP Vstupní PP Výstupní AP Výstupní PP 

MTP klouby  

1. prst Sa   10 - 0 - 10 Sp 15 - 0 - 15 Sa   20 - 0 - 20 Sp 25 - 0 - 25 
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Fa   0 - 5 - 5 Fp 5 - 0 - 10 Fa   0 - 0 - 5 Fp 5 - 0 - 10 

2. prst Sa   5 - 0 - 10 Sp 10 - 0 - 15 Sa   15 - 0 - 20 Sp 20 - 0 - 25 

3. prst Sa   5 - 0 - 10 Sp 10 - 0 - 15 Sa   15 - 0 - 20 Sp 20 - 0 - 25 

4. prst Sa   5 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 Sa   10 - 0 - 10 Sp 15 - 0 - 15 

5. prst Sa   0 - 0 - 0 Sp 0 - 0 - 5 Sa   0 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 

IP 1 klouby  

1. prst Sa   5 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 Sa   5 - 0 - 15 Sp 5 - 0 - 20 

2. prst Sa   0 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 Sa   0 - 0 - 10 Sp 5 - 0 - 15 

3. prst Sa   0 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 Sa   0 - 0 - 10 Sp 5 - 0 - 15 

4. prst - - - - 

5. prst Sa   0 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 Sa   0 - 0 - 5 Sp 5 - 0 - 10 

IP 2 klouby Zvýšení rozsahů pohybů pouze do flexe- maximálně o 5° 

Tab. č.  20- Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů levé nohy 
 
 
 
 

Pravá noha Vstupní AP Vstupní PP Výstupní AP Výstupní PP 

MTP klouby  

1. prst Sa   5 - 0 - 5 Sp 10 - 0 - 10 Sa   10 - 0 - 15 Sp 15 - 0 - 20 

 Fa   0 - 20 - 20 Fp 0 - 10 - 25 Fa   0 - 20 - 20 Fp 0 - 10 - 25 

2. prst Sa   0 - 0 Sp 0 - 0 Sa   0 - 0 Sp 0 - 0 

3. prst Sa   0 - 0 - 0 Sp 0 - 0 - 5 Sa   0 - 0 - 0 Sp 0 - 0 - 5 

4. prst - - - - 

5. prst - - - - 

IP 1 klouby Beze změn oproti vstupnímu vyšetření 

IP 2 klouby Beze změn oproti vstupnímu vyšetření 

Tab. č. 21-  Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů pravé nohy 
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Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

- setrvávají pouze blokády:  

o LHK: 2. prst- IP2 dorzálně, 3. prst- MCP ventrálně, 5. prst- IP1 dorzálně  

o PHK: 2. prst- IP1 ventrálně, 3. prst- IP1 ventrálně, 5. prst- MCP 

ventrálně 

o LDK: 3. prst- IP2 dorzálně, 4. prst- MTP- dorzálně, IP1- dorzálně 

i ventrálně, 5. prstu- všechny klouby všemi směry 

o PDK: 1. prst- IP1 dorzálně i ventrálně, 3. prst- IP2 dorzálně i ventrálně 

o SI vpravo 

- ankylózy:  

o LHK: 2. prst- IP1, 4. prst- IP1 a IP2, 5. prst- IP1   

o PHK: 2. prst- IP2, 3. prst- MCP, 4. prst IP2, 5. prst- IP1, IP2 

o PDK: 3. prst- MTP, IP1 

 

Vyšetření zkrácených svalů: 

- Svalové kontraktury (viz vyšetření rukou a nohou aspekcí) 

Svaly s tendencí ke zkrácení 

dle Jandy:  L P 

m. triceps surae 0 0 

flexory kyčelního kloubu 

- m.iliopsoas 

- m.rectus femoris 

 

 

- m.tenzor fascie latae 

 

1 

2 (avšak větší rozsah 
pohybu v kolenním 

kloubu než 
při vstupním KR) 

0 

 

1 

2 (avšak větší rozsah 
pohybu v kolenním 

kloubu než  
při vstupním KR) 

1 

m. piriformis 0 0 

flexory kolenního kloubu   
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- m.biceps femoris 

- m.semitendinosus 

- m.semimembranosus 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

adduktory kyčelního kloubu 

- jednokloubé 

- dvoukloubé 

 

0 

0 

 

0 

0 

m. quadratus lumborum 0 1 

paravertebrální zádové svaly 2  (avšak hlava-kolenní klouby: 35 cm) 

m. pectoralis major 

- dolní část 

- střední část 

- klavikulární část 

 

1 

1 

0 

 

1 

0 

0 

m. trapezius 1 1 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

Tab. č.  21- Výstupní KR- Vyšetření svalů s tendencí ke zkrácení 
 
 
 
Vyšetření hypermobility dle Jandy: pacientka není hypermobilní 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy:  

- oproti vstupnímu KR došlo  ke zvýšení svalové síly u následujících svalů:  

o mezilopatkové svaly bilaterálně- 4 

o krátké svaly nohy- LDK: 3, PDK: 2 

o příčné i šikmé břišní svaly- 4 

 

Vyšetření úchopů dle Nováka: viz vstupní KR 

- pacientka má nyní větší rozsahy pohybů v kloubech prstů HKK, tudíž jsou prsty 

schopnější a pacientka se je snaží více do činností zapojit 

 

Neurologické vyšetření: beze změn (viz vstupní KR) 
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Vyšetření ADL: viz vstupní KR 

- pacientka se akorát snaží více používat prsty HKK, jelikož znatelně cítí, že jsou 

prsty schopnější se zapojit do činností než při příchodu do nemocnice- díky 

většímu rozsahu v kloubech   

 

Vyšetření stabilizační funkce bederní páteře dle Australské školy: 

- provedení fyziologické- při flektování končetiny v kyčelním kloubu, 

za nezměněného úhlu v kolenním kloubu, pacientka udrží trup ve stále stejné 

pozici, aniž by tlačila ipsilaterální stranu beder do ruku terapeuta, ani bedra 

nenadzvedává 

 

Závěr výstupního vyšetření: 

Výstupní vyšetření bylo provedeno během 10. terapeutické jednotky a bylo 

zaznamenáno mnoho zlepšení oproti vstupnímu kineziologickému rozboru.  

Na první pohled se pacientka výrazně napřímila a rozložila váhu těla mezi obě 

DKK- PDK již není tolik zatížená, důkazem je vyšetření na 2 vahách.  Asymetrické 

držení těla pacientky se výrazně zlepšilo. Došlo ke snížení laterálního posunu těla 

vpravo a rotace trupu vpravo. Hlezenní, kolenní, kyčelní a ramenní klouby levé 

poloviny těla jsou v rovině, pravý ramenní kloub více vpřed oproti ostatním zmíněným 

kloubům pravé poloviny těla díky mírné rotaci trupu vpravo, břišní svaly se posílili 

a tím výrazně snížily anteverzi pánve a hyperlordózu bederní páteře.  Taktéž se snížila 

hrudní kyfóza posílením mezilopatkových svalů a protažením pektorálních svalů- tudíž 

se snížila také protrakce ramenních kloubů bilaterálně. Předsunuté držení hlavy sníženo, 

hlava více v prodloužení trupu. Dechový stereotyp se výrazně změnil- dech se 

prohloubil a rozložil mezi hrudní a břišní oblast. Chůze je stále antalgická, stále o úzké 

bázi a krátkých krocích.  

Došlo ke zlepšení posunlivosti a protažitelnosti kůže aker HKK i DKK všemi 

směry, taktéž na bércích, předloktích a kaudální polovině zad, podkoží se uvolnilo 
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především v oblasti L páteře a Th-L přechodu. Fascie rukou a předloktí, nohou a bérců 

jsou lépe protažitelné všemi směry, u thorakolumbální fascie došlo ke zlepšení 

protažitelnosti v dolní části kaudálně a laterálně, v horní části fascie stále velmi tuhá, 

v pektorální oblasti došlo ke zlepšení protažitelnosti fascií, stále vázne protažitelnost 

krční fascie. Krepitace extenzorů hlezenního kloubu odstraněna bilaterálně. 

U pohybových stereotypů se snížila patologie u provedení abdukce v kyčelním 

kloubu bilaterálně, flexe trupu a abdukce v ramenním kloubu PHK. Zvýšil se rozsah 

pohybu do anteflexe a lateroflexe trupu bilaterálně. 

Zvýšily se rozsahy loketních kloubů do rotace, zápěstních kloubů v obou 

rovinách, MCP i IP 1 kloubech v rovině sagitální 2.- 5. prstu bilaterálně (s výjimkou 

ankylóz a amputace), MCP kloubech 2. a 5. prstu bilaterálně také v rovině frontální, 

dále zvýšení rozsahu v hlezenních kloubech především do rotace, všech kloubech prstů 

LDK a 1. prstu PDK v obou rovinách. Kloubní blokády u většiny kloubů prstů HKK 

i DKK odstraněny.  

Snížilo se zkrácení m. rectus femoris, m. quadratus lumborum bilaterálně,  

pravého m. trapezius, výrazné snížení zkrácení pektorálních svalů- všech částí, 

odstranilo se zkrácení na LDK- m. tensor fascie latae a dvouklolubé adduktory, 

paravertebrální svaly stále hodně zkráceny. Došlo k posílení břišních svalů, 

mezilopatkových svalů a krátkých svalů nohy bilaterálně a zlepšení stabilizační funkce 

páteře.  

Neurologické vyšetření beze změn, úchopy a ADL taktéž, akorát se pacientka 

cítí, že může prsty zapojit do více aktivit (např. lépe si může umýt paže, jelikož je dlaň 

více rozevřena, dříve si je myla kořenem dlaně).  

 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Pacientka s progresivní systémovou sklerodermií, diagnostikovanou 

před 21 lety, docházela denně (mimo víkendy) po dobu dvou týdnů na individuální 

fyzioterapii. Veškeré metody aplikované během terapií byly pacientkou velmi dobře 

tolerovány a přinesly pacientce mnoho zlepšení. 

Terapie byly přizpůsobeny stavu pacientky a byly zaměřeny na ovlivnění 

bolestivosti chodidel, snížení svalových dysbalancí- především protrakci ramenních 
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kloubů a vychýlení trupu, navrácení kloubní vůle, zvýšení rozsahů pohybů omezených 

kloubů, korekci stoje a chůze, pozitivní ovlivnění posturální stability, posílení 

hlubokého stabilizačního systému a zlepšení dechového stereotypu. Výsledky 

výstupního vyšetření prokázaly zlepšení stavu pacientky ve všech těchto cílených 

oblastech. Tabulky rozsahů pohybů kloubů, kde došlo ke zlepšení jsou již 

pro přehlednost ve výstupním KR, stejně jako tabulka ohledne dýchacích funkcí, atd.. 

Veškeré efekty terapie, včetně podrobného popisu pozitivního ovlivnění svalových 

dysbalancí, jsou již důkladně rozebrány v závěru výstupního kineziologického rozboru. 

Na první pohled se pacientka výrazně napřímila a rozložila váhu těla mezi obě DKK 

Primárním cílem bylo pozitivní ovlivnění bolesti chodidel při vertikalizaci 

na tvrdé podložce. Pacientka mi během 5. TJ oznámila, že bolest chodidel změnila 

charakter, bolest při vertikalizaci na tvrdé podložce je stále bodavá, ale má nižší 

intenzitu. Klidově cítí, dle jejích slov, „jakoby v nohách něco proudilo, jsou takové 

příjemně rozdrážděné. Je opravdu znát, že mi je protahujete a že s nimi cvičím, na to 

totiž nejsem zvyklá .“ Tento pocit ji doprovázel po zbytek terapií.  

Pacientka cítí veliký rozdíl v tom, jak dokázala s nohama, především s pravou 

nohou, hýbat při příchodu do nemocnice v porovnání s tím, jak s nimi dokáže hýbat  

nyní, jelikož pravá noha byla schopna pouze úplně minimální everze a inverze a nyní 

tyto pohyby pacientce nečiní žádný problém. Stejný pocit má při pohledu na své ruce. 

„Teď dokážu o hodně víc rozevřít dlaně a více natahovat prsty. Rozdíl vnímám 

především při sprchování- dříve jsem se myla kořenem ruky, jelikož jsem prsty tolik 

neotevřela, abych se mohla umýt dlaní, ale teď to krásně zvládám. Ty prsty jsou 

o hodně pohyblivější. “ Z toho vyplívá, že došlo ke zlepšení ADL.  

Stanovené cíle byly splněny, jak z mé strany, tak i ze strany pacientky. 

Z nemocnice odcházela s pocitem, že ji byla kolektivem pracovníků ÚVN, především 

fyzioterapeutů a ergoterapeutů, věnovaná maximální péče, která dokázala zlepšit její 

dosavadní stav a plánuje chodit na rehospitalizace do ÚVN každý půl rok.  
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4 ZÁVĚR 

Stanovené cíle a úkoly práce byly splněny. V obecné části jsou shrnuty poznatky 

o daném onemocnění, ve speciální části práce je zpracovaná kasuistika pacientky 

s diagnózou progresivní systémové sklerodermie s následným zhodnocením efektu 

terapie. 

Zpracování této práce mi pomohlo blíže se seznámit s problematikou systémové 

sklerodermie. V problematice tohoto onemocnění je vysvětlen pojem sklerodermie, dále 

zahrnuje klasifikaci onemocnění, epidemiologii, etiologii a patogenezi, klinickou 

symptomatologii, léčbu, psychosomatické aspekty, edukaci a monitorování pacienta 

a prognózu onemocnění. 

Důležitější částí práce je však část speciální. Ve zpracování kasuistiky  uplatňuji 

zkušenosti k vyšetření pacienta, určení cílu terapie, naplánování individuálního 

rehabilitačního plánu, jeho provedení a celkového zhodnocení efektu terapie. V praxi 

jsem tedy použila veškeré znalosti a fyzioterapeutické metody, které byly obsahem 

tříletého studia fyzioterapie na FTVS UK v Praze. Fyzioterapie by měla být součástí 

života každého pacienta trpícího tímto onemocněním, jelikož je nepostradatelnou 

součástí, jak z hlediska prevence, tak léčby. Přístup u těchto onemocnění musí být vždy 

velmi individuální.  

Velmi pozitivně hodnotím přístup pacientky- její spolupráci. S postupným 

zlepšováním stavu se zlepšovala i její psychika. Pečlivě prováděla cviky určené 

k autoterapii. Nemusela jsem pacientce dávat vytištěný seznam cviků pro pokračování 

cvičení v domácím prostředí, jelikož si po každé terapii cviky zapisovala do bloku 

s poznámkami, na co má klást největší důraz a k čemu cvik slouží. 

Celá souvislá odborná praxe v ÚVN byla pro mě přínosem. Byla jsem 

obohacena novými zkušenostmi, které můžu využít v praxi, stejně tak jako cenné rady 

od kolektivu fyzioterapeutů.  
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Příloha č. 2- vzor informovaného souhlasu pacienta  

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/ 1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/ 2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace odrubou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v 

 rámci praktické výuky a  s  uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na 

FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co 

je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu 

otázky, na které mi řádně odpověděl.  

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií.  

 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s  

uveřejněním výsledků terapie v rámci studie.  

 

Datum:   

Osoba, která provedla poučení:  

Podpis osoby, která provedla poučení:  

Vlastnoruční podpis pacienta/ tky: 

 

 

 

 

 

  
 



Příloha č. 3- seznam zkratek 

 

AC   akromioklavikulární skloubení 

ADL   běžné denní činnosti 

Anti-Scl  protilátky proti DNA topoizomeráze 

AP   aktivní pohyb 

atd   a tak dále 

AV   atrioventrikulární 

CD4   povrchové glykoproteiny pomocných T- lymfocytů 

CD8   povrchové glykoproteiny cytotoxických T- lymfocitů 

Cp   cervikální, krční páteř 

č   číslo 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

DK   dolní končetina 

DKK   dolní končetiny 

dSSc   difúzní forma systémové sklerodermie 

Dx   vpravo 

EKG   elektrokardiografie  

GIT   gastrointestinální trakt 

HK   horní končetina 

HKK    horní končetiny 

HLA   lidské leukocitální antigeny  

IP   interfalangeální kloub  

IPF   intersticiální plicní fibróza 

KR   kineziologický rozbor 

L   levá 

Lp   lumbální, bederní páteř 

LDK levá dolní končetina 

LHK   levá horní končetina 

lSSc   limitovaná forma systémové sklerodermie 

MCP   metakarpofalangeální kloub 

Např   například 

Obr   obrázek 

  
 



P   pravá 

PH   plicní hypertenze 

PDK   pravá dolní končetina 

PHK   pravá horní končetina 

PIR   postizometrická relaxace 

PNF   proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PP   pasivní pohyb 

RNA   ribonukleová kyselina 

RTG   rentgen 

SI   sakroiliakální skloubení 

SIAS   spina iliaca anterior superior 

Sin   vlevo 

SIPS   spina iliaca posterior superior 

SSc   systémová sklerodermie 

Tab.   tabulka 

Th p   torakální, hrudní páteř 

TJ   terapeutická jednotka 

TGF   transformující růstový faktor 

TrP   trigger point 

VP   výchozí poloha 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Příloha č. 4- seznam tabulek 

 

Tab. č.  1-  Klasifikace systémové sklerodermie. [13, 3, 26] 

Tab. č.  2- Klasifikační kritéria systémové sklerodermie. [22] 

Tab. č.  3- Rozdíl vzniku, progrese a rozsahu kožních a orgánových projevů u dSSc a 

lSSc. [13] 

Tab. č.  4- Autoprotilátky u systémové sklerodermie a jejich vztah ke klinické 

manifestaci [17] 

Tab. č.  5- Vstupní KR- Obvody hrudníku 

Tab. č.  6- Vstupní KR- Antropometrie HKK 

Tab. č.  7- Vstupní KR- Antropometrie DKK 

Tab. č.  8- Vstupní KR- Rozsahy pohybů HKK (bez rukou) 

Tab. č.  9- Vstupní KR- Rozsahy pohybů rukou 

Tab. č.  10- Vstupní KR- Rozsahy pohybů DKK (bez nohou) 

Tab. č.  11- Vstupní KR- Rozsahy pohybů  nohou 

Tab. č.  12- Vstupní KR- Vyšetření svalů s tendencí ke zkrácení 

Tab. č.  13- Vstupní KR- Vyšetření reflexů 

Tab. č.  14- Vstupní KR- Barthelův test 

Tab. č.  15- Dechové funkce- porovnání  vstupního a výstupního KR 

Tab. č.  16- Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů HKK (bez rukou) 

Tab. č.  17- Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů levé ruky 

Tab. č.  18- Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů levé ruky 

Tab. č.  19- Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů DKK (bez nohou) 

Tab. č.  20- Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů levé nohy 

Tab. č.  21- Výstupní KR- zvýšení rozsahů pohybů pravé nohy 

Tab. č.  21- Výstupní KR- Vyšetření svalů s tendencí ke zkrácení 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Příloha č. 5- Seznam obrázků 

 

Obr. č. 1- Základní druhy sklerodermie. [26] 

Obr. č. 2- Schématické zastoupení dSSc a lSSc v časové ose, obsahující typické  

vztahy mezi kožní tloušťkou a zapojením vybraných orgánových  

postižení. [4] 

Obr. č. 3- Rentgen nohou 

Obr. č. 4- Princip Raynaudova fenoménu 

Obr. č. 5- Raynaudův fenomén pacientky M.Š. 

Obr. č. 6- ruce pacientky M.Š. 

Obr. č. 7- levá ruka- sklerodaktylie 

Obr.č. 8- levá noha 

Obr. č. 9- pravá noha 

Obr. č. 10- plantární strany nohou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Příloha č. 6- Raynaudův fenomén 

 

 
Obr. č. 4- Princip Raynaudova fenoménu 

A: normální průtok krve v tepnách prstů, s průžezem normální digitální tepny 

 B: zbělání prstů kvůli zablokování průtoku krve tepnami  

 C: blokovaný průtok krve v tepnách prstů, způsobeným zůžení tepen,  

 s průřezem zůžené digitální tepny  [25] 

 

 
Obr. č. 5- Raynaudův fenomén pacientky M.Š. 

 

  
 



Příloha č. 7- ruce pacientky M.Š. 

 

 
Obr. č. 6- ruce pacientky M.Š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7- levá ruka- sklerodaktylie 

 

 

 

  
 



Příloha č. 8- nohy pacientky M.Š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.č. 8- levá noha Obr. č. 9- pravá noha 

 

 

 

 
Obr. č. 10- plantární strany nohou 
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