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1 Úvod 

Revmatoidní artritida je onemocnění, které postihuje až 1 % populace celosvětově. 

Příčiny jejího vzniku dosud nebyly objasněny. Je to autoimunitní onemocnění, které postihuje 

nejen pohybový aparát, ale i řadu jiných orgánů. Její průběh je variabilní, liší se u každého 

pacienta.  

Péče o pacienta s revmatoidní artritidou je v současnosti komplexní a mezioborová. 

Hlavní léčba je farmakologická, která by měla zpomalovat progresi onemocnění a zmírňovat 

bolesti, které onemocnění pacientovi způsobuje. Protože postižení, které tato nemoc 

způsobuje se týkají hlavní pohybového aparátu a mnohdy pacientům znemožňují pohyb či 

dokonce sebeobsluhu, dalšími významnými obory v péči je fyzioterapie a ergoterapie. 

V rámci fyzioterapie je snaha předcházet kloubním deformitám a svalovým zkrácením 

pravidelnými terapiemi. 

Cílem této bakalářské práce bylo získat teoretické znalosti o RA onemocnění, 

vyzkoušet si praktické dovednosti získané tříletým bakalářským studiem fyzioterapie a 

zpracování kazuistiky pacientky s diagnózou revmatoidní artritida. 

Kazuistiku jsem zpracovala v průběhu souvislé odborné praxe v Revmatologickém 

ústavu v Praze, v termínu od 6.1.2014 do 31.1.2014 pod odborným vedením Evy Taušové. 
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2 Část obecná 

2.1 Revmatoidní artritida 

Revmatoidní artritida je chronické, zánětlivé, systémové onemocnění, vyskytující se 

po celém světě, postihující obě pohlaví (ženy postiženy častěji – 3:1). Primárně nemoc 

zasahuje klouby. Hlavní projevy RA zasahují synoviální výstelky kloubů, šlachy a tíhové 

váčky. Prevalence této autoimunitní choroby je zhruba 1 %. Průběh nemoci je různorodý, 

mohou se střídat akutní stavy s remisemi, nemoc je však v celkovém souhrnu progresivní a 

může vézt k invaliditě. Pacientům postiženým RA zkracuje život až o 10 let. Největší výskyt 

revmatoidní artritidy je mezi 30. až 50. rokem věku (Putte, 1998; Pavelka, 2002; Pavelka, 

2003). 

2.2 Charakteristika revmatoidní artritidy 

Revmatoidní artritida je charakterizována infiltrací kloubního prostředí zánětlivými 

buňkami, posléze dojde k hypertrofii synoviální tkáně, dále je charakterizována progresivními 

destrukcemi kosti a chrupavky s místní dekalcifikací kosti. Ze systémové charakteristiky je 

nápadná výrazná tvorba proteinů akutní fáze a produkce autoprotilátek (Pavelka, 2002). 

2.3 Epidemiologie 

Revmatoidní artritida postihuje především ženy, dá se tedy říci, že pohlaví je hlavním 

genetickým faktorem, ovlivňujícím výskyt RA. Není však znám žádný prokazatelný gen, 

který by se vyskytoval na chromozomu X. Další genetickou predispozicí k onemocnění 

ukazuje fakt, že výskyt u monozygotických dvojčat je až 4krát vyšší, než u dizygotických. 

(Goronzy, 2001; Pavelka, 2003).  

2.4 Etiopatogeneze 

Příčina vzniku RA není přesně známa dodnes, ale předpokládá se, že jejím spouštěčem 

je u geneticky predisponovaných jedinců mikroorganismus. V rozvoji onemocnění se 

kombinuje účast dědičných faktorů a faktorů vnějších. V počátečních fázích nemoci se 

v synoviální tkáni kumulují lymfocyty, hlavně lymfocyty CD4+. Nedostatek syntézy cytokinů, 

které působí protizánětlivě (IL-4, IL-13, IL-10) přispívá k masivnímu zánětlivému procesu, 

kdy v tkáni převažují prozánětlivé cytokiny (IL-1, IL-6, TNF-α) a jejich činnost není 

snižována protizánětlivými cytokiny. Z prozánětlivých cytokinů je nejvýznamnější TNF-α, 

který je hlavním regulátorem produkce ostatních cytokinů a spolu s jinými zodpovídá za 
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rozvoj zánětlivých reakcí. Vzhledem k důležitosti cytokinu TNF-α se v poslední době léčba 

RA zaměřuje na neutralizaci jeho působení. Revmatoidní artritida je provázena celkovými 

příznaky a to hlavně u pacientů s vážnějším průběhem nemoci. Může se vyskytovat: 

vaskulitida (imunokomplexy se ukládají do stěn cév), malátnost, horečka, nechutenství, apod. 

Až u 80 % pacientů je v séru přítomný revmatoidní faktor (Pavelka, 2003; Pavelka 2002). 

2.5 Patologická anatomie 

Na synoviální membráně se objevuje zánětlivý proces, tato tkáň vyživuje hyalinní 

chrupavku v synoviálních kloubech. Protože je tato membrána postupně ničena, naruší se 

výživa hyalinní chrupavky, následkem toho se v místě synoviochondrálního spojení vytvoří 

granulační tkáň, ta obsahuje buňky různého druhu (lymfocyty, makrofágy, fibroblasy, 

synoviocyty a mastocyty), této tkáni se říká panus. Kloubní výstelka je v porovnání se 

zdravým kloubem červenější, cévnatější a silnější, na povrchu není tak jemná a hladká, 

v pokročilejším stadiu nemoci se na jejím povrchu navíc utváří klky, které mohou zasahovat i 

do kloubní dutiny. Z okrajů, kde hraničí s kloubní chrupavkou vyrůstají silné cévnaté pruhy, 

které označujeme jako panus. Panus se šíří  ke středu chrupavku a rozrušuje ji, v konečné fázi 

chrupavku dokáže zničit. Panus se nešíří po chrupavce symetricky a rovnoměrně, postupem 

času se mění vazivovou tkáň, čímž překáží kloubu v pohybu a znemožňuje ho.  Nejprve se 

vyskytuje na kloubní chrupavce a začne jí nahrazovat po jejím obvodu. Sekundárně jsou 

postiženy i další tkáně: kloubní pouzdra, šlachy, ligamenta, labra a disky. Změny na 

synoviální membráně jsou dvojího typu: makroskopické a mikroskopické. Do 

makroskopických změn se řadí edém, hyperémie a ze synoviální membrány vytéká 

žlutooranžová tekutina. Z kapilár a venul, které jsou dilatované, prostupuje krevní plazma do 

kloubní dutiny, kde spolu s infiltrujícími buňkami vytváří zánětlivý výpotek, tyto změny se 

řadí do mikroskopických změn (L̕alíková, 2010; Pavelka, 2003). 

2.6 Klinický obraz 

Revmatoidní artritida se může projevovat různorodě a může mít mnoho podob. Mezi 

prvotní příznaky často patří celková únava, snížená schopnost soustředění, nechutenství, 

úbytek váhy, potivost, lehce zvýšená teplota. Tyto příznaky nejsou nijak specifické a netýkají 

se pouze kloubů, proto časná diagnostika je často obtížná. Typickým projevem je symetrická 

polyartritida. Začátek onemocnění je u většiny pacientů plíživý (pouze u 10 % pacientů je 

nástup akutní, kdy nemoc postihne většinu kloubů během pár dní), prvními postiženými 

klouby jsou: metakarpofalangeální, proximální interfalangeální či radiokarpální. Typickým 
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znakem je symetrické postižení kloubní, ale v počátcích může být postižení nesymetrické. 

Dalším projevem RA je ranní ztuhlost, která může trvat od několika desítek minut až po 

hodiny, v některých případech přetrvává po celý den (Pavelka, 2012; L̕alíková, 2010). 

2.7 Kloubní příznaky 

Zasažené klouby jsou: bolestivé, teplejší a mívají omezenou pohyblivost. Otok je 

způsoben větším množstvím tekutiny v kloubu. Barva kůže nad postiženým kloubem nebývá 

změněna. Protože kloub je naplněn tekutinou, nervová zakončení jsou tedy drážděna 

v distenzi, pacient si reflexně klouby dává do flekčního postavení, kdy se zvětšuje prostor pro 

tekutinu v kloubech a nejsou tak drážděna nervová zakončení. 

Postižení kloubů HKK – vřetenovité zduření PIP kloubů, s postupem onemocnění 

prsty deviují ulnárním směrem (v MCP kloubech). Charakteristickými změnami je deformita 

labutí šíje – flexe v MCP kloubech, hyperextenze v PIP kloubech a flexe v DIP kloubech, 

další je deformita knoflíkových dírek – flexe v PIP a hyperextenze v DIP kloubech. Často se 

vyskytuje syndrom karpálního tunelu, protože n.medianus je utlačován otokem a synoviální 

hyperplazií zápěstního kloubu. Loketní klouby jsou nejprve ve flekční kontraktuře, v dalších 

fázích je omezena jejich flexe. U ramenních kloubů se ve 20 % případů vyskytuje ruptura 

rotátorové manžety. 

Postižení kloubů DKK – postižení není tak časté, pokud se přeci jen objeví svědčí to o 

nepříznivém vývoji nemoci. Poměrně často jsou postiženy kolenní klouby, kdy vzniká viklavé 

koleno, protože dojde k uvolnění vazů. V MTP kloubech výskyt artritidy vede ke vzniku 

deformit, například ke vzniku „kladívkových prstů“, dále se objevuje hallux valgus. 

Na krční páteři je nejzávažnějším jevem poškozením obratlů C1-C2, kdy může dojít 

k uvolnění vazů a k atlantoaxiální subluxaci. Pokud se při předklonu vzdálenost mezi dnes 

axis a předního okraje atlasu zvětší nad 3 mm, poté může být pacient ohrožen na životě, 

protože je možnost komprese a poškození míchy. 

Artritida temporomandibulárních kloubů je poměrně častým jevem a bývá 

zaměňována za zubní postižení (Pavelka, 2012). 

2.8 Mimokloubní příznaky 

Nejčastějším mimokloubním příznakem vyskytujícím se u pacientů s RA objevujícím 

se na kůži jsou revmatické uzly. Tyto uzly mají 3 zóny: centrální zóna, která je fibrózně 

nekrotická, prostřední zóna, skládající se z epitelových buněk a okrajová zóna, která obsahuje 
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fibroblasty a mononukleární buňky. Tyto uzly se mohou vyskytovat všude po těle, nejčastěji 

se objevují nad proximální hranou ulny a nad olekranonem. Pokud se uzly vyskytnou 

v nesčetném množství, pak se toto označuje jako revmatoidní nodulóza. Revmatické uzly se 

vyskytují až u 20-30 % pacientů s RA. Uzly mohou zmizet s úspěšnou léčbou, naopak léčba 

metotrexátem může jejich tvorbu způsobit. K dalším mimokloubním příznakům patří – 

tenosynovitida, burzititdy, revmatoidní vaskulitida (častěji u pacientů s pozitivními 

revmatologickými faktory), postižení plic (pleuritida, intersticiální plicní fibróza), postižení 

srdce (perikarditida – až u 50 % pacientů), zasaženy bývají i oči (keratokonjunktivitida – asi u 

10-35 % pacientů). 

Dalším mimokloubním příznakem je Feltyho syndrom, ten se vyskytuje u pacientů 

s velmi těžkou RA, tito pacienti mají společně s Feltyho syndromem i splenomegalií a 

granulocytopenii. Jsou častější mimokloubní projevy a vysoké hladiny RF. 

Závažným mimokloubním projevem je osteoporóza. U pacientů s RA se vyskytují dva 

druhy osteoporózy: první druh vzniká působením mediátorů, které se uvolňují ze zánětu 

v synoviích. Tento typ je periartikulární a difuzní. Druhým typem je glukokortikoidy 

indikovaná osteoporóza - tento druh osteoporózy patří mezi tzv. farmakogenní nebo 

iatrogenní formy osteoporózy, protože její vznik je v přímém důsledku s užíváním léčby 

glukokortikoidy. Jedná se o nejčastější typ sekundární osteoporózy, bez ohledu na pohlaví, 

věk nebo rasu (Vyskočil, 2009; Pavelka, 2002; Rotschild, 1982; Harris, 1997; Pavelka, 2012). 

 

2.9 Diagnostika 

2.9.1 Laboratorní vyšetření 

70-80 % pacientů je tzv. séropozitivních, to znamená, že v jejich krevním séru jsou 

přítomné revmatoidní faktory (RF). RF faktory však nejsou zcela specifickým ukazatelem, 

protože řada dalších systémových onemocnění má v krevním séru přítomny revmatoidní 

faktory. Tyto faktory se stanovují nejčastěji latex-fixačním testem. Pacienti, kteří jsou 

séronegativní mají obecně lepší prognózu. Z krevního obrazu pacientů je častá anémie, která 

je ovlivněná aktuálním stavem nemoci. Dalším projevem může být trombocytóza nebo také 

leukocytóza, zřídka se vyskytuje eozinofilie. Kvantitativní metodou se dnes stanovuje 

hodnota C-reaktivního proteinu, jehož množství ukazuje na aktivitu zánětu u pacienta. 

Hodnota CRP není ovlivněna tolika faktory jako třeba sedimentace erytrocytů, tudíž je 

přesnější. Dalším velice přesným testem je test na protilátky proti citrulinovaným peptidům – 
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ACPA, specifita tohoto vyšetření je kolem 98 %, z celkového počtu nemocných RA je zhruba 

70-80 % pacientů na tento test pozitivních. Z jiných laboratorních vyšetření se ještě používá 

vyšetření moči, kde je důležité, zda není přítomnost proteinů v moči, což by ukazovalo buď 

na vývoj amyloidózy nebo vliv léků. U pacientů s RA je častá uroinfekce. Dalším typem 

testu, se u RA dělá imunogenetické vyšetření, kdy až 67 % pacientů má pozitivní nález 

antigenu HLA-DR4 (Pavelka, 2003; Pavelka, 2002; Pavelka, 2012). 

2.9.2 Radiologické vyšetření  

Nejčastější změny při onemocnění RA se vyskytují na: rukou a zápěstích, nohou, 

kolenou, kyčlích, krční páteři, ramenou, loktech a hlezenních kloubech. Příznačná je 

symetričnost nálezů kloubních změn, tyto změny se dají rozdělit na časné a pozdní. K časných 

změnám se řadí zduření měkkých tkání v okolí kloubů, periartikulární osteoporóza, malé 

marginální eroze kosti. K pozdějším změnám patří zúžení kloubní štěrbiny a zvětšení kostních 

erozí, osteoporóza se stává difuzní. Mohou se objevit deformity a na některých kloubech se 

může objevit ankylóza. Na kyčelních kloubech se může v pozdějších fázích vyskytnout 

protruze acetabula, což znamená zanoření hlavice femuru do acetabula. RTG snímek flexe C 

páteře může odhalit subluxaci atlanto-axiálních subluxací (Pavelka, 2002). 
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2.10 Hodnocení RA 

2.10.1 Podle funkční zdatnosti 

Třída A Pacient je schopen vykonávat všechnu 
normální činnost v běžném životě 

Třída B Nemocný je schopen normální aktivity, 
avšak v důsledku bolesti nebo omezené 
pohyblivosti s určitými obtížemi 

Třída C Činnost nemocného je omezena jak 
v běžném životě, tak v zaměstnání 

Třída D Pacient je odkázán na lůžko nebo na vozík a 
je schopen postarat se o sebe jen velmi málo 
nebo vůbec ne 

Tab.č.1 – Funkční hodnocení pacientů podle Steinbrockera (Pavelka, 2003) 

2.10.2 Podle stádií revmatoidní artritidy 

Stádia revmatoidní artritidy se rozdělují do IV skupin, jak vyplývá z následující 

tabulky: 

Stadium I Změny pouze v měkkých částech. Žádné rtg 
destrukce, může být periartikulární poróza 

Stadium II Osteoporóza, mírné známky destrukce, žádné 
deformity. Může být pohybové omezení, 
svalová atrofie, uzly, tendovaginitidy. 

Stadium III Destrukce chrupavky a kosti, deformity, 
rozsáhlé svalové atrofie, mimokloubní 
změny. 

Stadium IV Vedle změn předcházejících stádií je fibrózní 
či kostěná ankylóza 

Tab.č. 2 – Stadia revmatoidní artritidy (podle Steinbrockera) (Dítě, 2007). 

 

V roce 1987 byla navržená kritéria pro klasifikaci RA, která však byla vytvořena ve 

spolupráci s pacienty, kteří trpěli onemocněním 5 a více let, což je značná doba a 

v současnosti kritéria pro diagnostiku začínajícího onemocnění kritéria nejsou plně 

odpovídající. Změny jako jsou např. revmatoidní uzly nebo erozivní změny jsou známky 

pokročilého stádia choroby. Nová kritéria pro diagnostiku počínajícího onemocnění jsou 

v plánu, ale jejich navržení bude vyžadovat specifický postup (Pavelka, 2012).  
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Z následujících kritérií musí pacient splňovat alespoň 4, přičemž kritéria 1. - 4. musí 

trvat nejméně 6 týdnů, poté je možné diagnostikovat onemocnění revmatoidní artritidou 

(Pavelka, 2003). 

Kritéria Definice 

1. Ranní ztuhlost Ranní ztuhlost kolem kloubů trvající 
nejméně 1 hodinu 

2. Artritida tří nebo více kloubních 
skupin 

Nejméně 3 ze 14 kloubních oblastí (pravý 
nebo levý PIP, MCP, RC, loket, koleno, 
kotník, MTP klouby) má současně otok nebo 
výpotek pozorovaný lékařem 

3. Artritida kloubů rukou Alespoň jedna oblast je oteklá – RC, MCP 
nebo PIP 

4. Symetrická artritida Současné postižení stejných kloubních 
oblastí na obou polovinách těla 

5. Revmatoidní uzly Podkožní uzly nad kostními prominencemi 
nebo extenzorovými plochami kolem kloubů 
pozorované lékařem 

6. Sérový revmatoidní faktor Průkaz jakoukoliv metodou, jejíž výsledky 
nejsou pozitivní ve více než 5% populace 

7. Rentgenové změny Rentgenové změny typické pro RA na 
zadopředním snímku ruky a zápěstí, který 
musí obsahovat eroze nebo dekalcinace 
v postižených kloubech nebo blízko nich 

Tab.č.3 – Klaifikační  kritéria ACR pro diagnózu RA(Pavelka, 2003) 

2.10.3 Podle typu průběhu onemocnění 

U pacientů s RA je možné diagnostikovat různé typy průběhu onemocnění. Nejběžnějším typem je 

průběh polycyklický. U takového typu se střídá fáze akutní s fází remise. Fáze jsou různě dlouhé, ale 

v konečném měřítku je onemocnění progredující. Druhým nejčastějším typem průběhu je tzv. 

monocyklický typ, kdy se objevují až 1 rok dlouhé fáze remise. Tento typ má relativně dobrou 

prognózu a vyskytuje se až u 20 % pacientů. Dalším typem je trvale progresivní typ, ten je přítomný 

až u 10 % pacientů. U tohoto typu onemocnění je velká destrukce kloubů a někdy se nazývá maligním 

typem (Pavelka, 2003). 

V tabulce č.4 jsou kritéria, kterými se charakterizuje období remise. Pokud pacient splňuje alespoň 5 

ze 6 kritérií a to po dobu nejméně 2 měsíců, poté je možné jeho stav definovat jako stav remise 

onemocnění (Pavelka, 2003). 
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1. Ranní ztuhlost nepřesahující 15 minut 

2. Žádná únavnost 

3. Žádná kloubní bolest 

4. Žádná palpační bolest nebo bolest při pasivním pohybu 

5. Žádný kloubní ani kolemkloubní otok 

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

Tab.č.4 –  ACR kritéria pro remisi revmatoidní artritidy (Pavelka, 2003) 

Výjimky, které vylučují určení klinické remise: Klinická manifestace aktivní vaskulitidy, 

perikarditida, pleuritida, myozitida, úbytek hmotnost nebo teplota nevysvětlitelná jinak než ve 

vztahu k RA (Pavelka, 2003). 

2.11 Terapie u RA 

2.11.1 Fyzioterapie 

Fyzioterapeut provede základní vyšetření pacienta před zahájením terapií, eventuálně 

provádí kontrolní, výstupní vyšetření, kdy hodnotí efekt terapie, kterého se dosáhlo, zda byla 

terapie a použité techniky vhodně zvoleny. Součástí vyšetření je odebrání anamnézy, 

vyšetření pohybového aparátu. Na základě vyšetřených údajů stanovuje krátkodobý a i 

dlouhodobý rehabilitační plán (Pavelka, 2012). 

Režimová opatření pro pacienty s RA – pohybová aktivita by měla být součástí dne 

pacienta. Sice tělesný klid snižuje zánětlivou odpověď organismu, ale při nedostatku pohybu 

může dojít k deformitám a ireverzibilní kloubní ztuhlosti, čímž se sebeobsluha pacienta 

značně zhorší. K prevenci flekčních kontraktur využíváme polohování a funkčního dlahování. 

Terapie pacientů s RA se přizpůsobuje hlavně stavu nemoci. Pokud je pacient ve stavu 

akutním, pak se zaměřujeme na uvolnění a mobilizaci nejprve nejbolestivějších kloubů, dále 

na relaxaci svalů, úlevou pro pacienty je trakce s tahem v ose kloubu. Využíváme 

izometrických kontrakcí v okolí kloubu pro udržení svalové síly. S odezníváním akutní fáze 

onemocnění začínáme aktivizovat pacienta, terapii zaměřujeme na svalstvo, jehož atrofie 

může nepříznivě ovlivňovat deformitu kloubů. Na horních končetinách to jsou hlavně: 

extenzory zápěstí, prstů, extenzory loketních kloubů. Na dolních končetinách: extenzory 

kolenních kloubů a svalstvo nožní klenby. 

Při terapiích by pacient měl pociťovat mírnou bolest, která by však do 2 hodin či do 

druhého dne po ukončení terapie měla odeznít (Kolář, 2009). 
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Pět základních bodů, do kterých se dá rozdělit komplexní rehabilitační opatření: polohování, 

pohybová léčba, fyzikální terapie, ergoterapie, výchovná a psychosociální rehabilitace. 

Všeobecné zásady pohybové léčby u RA: cvičení nesmí zvyšovat bolest, bolest musí 

ustoupit do 2 hodin po cvičení, nezvyšovat nepřiměřeně únavu pacienta, únava nesmí 

přetrvávat do druhého dne, progresivní pohybová léčba, přiměřeně zvyšovat náročnost cvičení 

(L̕alíková, 2010). 

Pohybové aktivity vhodné pro pacienty s RA: 

- Chůze 

- Nordic walking 

- ILTV 

- Skupinové cvičení 

- Strečink, PNF 

- Pohyb ve vodě 

- Cyklistika 

- Jóga a tai chi (L̕alíková, 2010). 

2.11.2 Ergoterapie 

Hlavním cílem ergoterapie u pacientů s RA je zajištění jejich soběstačnosti. Dále to je 

– snížení otoku, zmírnění bolesti, zachování funkce postižených kloubů, předcházet jejich 

deformitám, případné deformity korigovat s využitím dlah, ortéz. Důležitým úkolem 

v ergoterapii je nácvik ADL, což pacientům často dělá problém, zejména péče o zevnějšek, 

oblékání, hygiena a transfery. Ergoterapeut by měl pacientovi doporučit vhodné kompenzační 

pomůcky, které mu usnadní provádění denních činností (Pavelka, 2012). 

2.11.3 Farmakoterapie 

Cíle farmakologické léčby: 

a) Navodit remisi onemocnění 

b) Snížit aktivitu nemoci, v důsledku toho: 

- Zmírnění bolesti pacienta 

- Uchování funkční schopnosti 

- Zlepšení kvality života nemocných 

- Zpomalení či zastavení progrese destrukce kloubů (Pavelka, 2005). 
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Typy farmak, která se v léčbě RA využívají: 

1) Čistá analgetika 

2) Nesteroidní antirevmatika 

3) Chorobu modifikující léky  

4) Glukokortikoidy 

5) Biologická léčba 

 

1) Čistá analgetika 

Jejich užívání se v současnosti u pacientů s RA nepředepisuje tak často. Hlavními 

nevýhodami aplikace čistých analgetik jsou: chybí protizánětlivé účinky, krátkodobý a 

nedostatečný účinek, je zde potencionální návykovost na některých analgetikách, při 

předávkování jsou závažné stavy (Trnavský, 1990). 

 

2) Nesteroidní antirevmatika 

Léky, které se podávají většinou na začátku nemoci, ale mohou je pacienti užívat i 

v pozdějších fázích. NSA mají účinnost na zmenšení bolesti, neovlivňují však aktivitu 

samotné nemoci ani její progresi. Účinek NSA je čistě symptomatický. Nežádoucími účinky 

NSA jsou: nezanedbatelná toxicita (zejména gastrointestinální – vznik žaludečních vředů), 

toxicita v oblasti ledvin a kardiovaskulární toxicita. Pacienti by neměli NSA brát celý život a 

nepřerušovaně. V současné době se předepisují tzv. koxiby, které dle studií nezpůsobují 

takovou toxicitu jako běžná NSA, ale jejich účinnost je stejná jako NSA (Pavelka, 2005). 

 

3) Chorobu modifikující léky RA 

Chorobu modifikující léky revmatoidní artritidy – disease modifying drugs, Jejich 

účinek ovlivňuje vznik deformit, časnou disabilitu a předčasné úmrtí pacienta. Moderní léčba 

DMARDs zpomaluje rentgenovou destrukci a vznik disability, proto by měla být zavedena u 

všech pacientů s aktivní revmatoidní artritidou. Optimálním výsledkem při léčbě DMARDs 

by bylo dosažení remise u pacientů s aktivní RA, to se nyní daří u méně než 10 % pacientů. 

Léčba DMARDs je tedy často nutná po celý život, kontinuálně. Příklady DMARDs: 

hydroxychlorochin – nezpomaluje rentgenovou progresi nemoci, sulfasalazin – zpomaluje 

rentgenovou progresi a nástup účinku nastupuje rychleji než u hydroxychlorochinu, 

metotrexát – účinný i u velmi aktivní RA, také zpomaluje rentgenovou progresi, v současné 
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době se metotrexát nasazuje jako lék první volby u pacientů. Má relativně rychlý nástup 

účinku (6-8 týdnů) (Pavelka, 2005; Bingham, 2012). 

 

4) Glukokortikoidy 

Dodnes nejúčinnější protizánětlivá léčba, která je prozatím k dispozici pro léčbu RA. 

Dlouhodobá léčba u pacientů způsobuje značné nežádoucí účinky jako třeba osteoporózu, 

hypertenzi, hyperglykémii, nárůst hmotnosti, zadržování tekutin, kataraktu či kožní fragilitu. 

Dávkování glukokortikoidů se člení následovně: aplikace středních dávek, aplikace nízkých 

dávek. Aplikace středních dávek je mezi 10 – 100 mg prednisolonu denně, aplikace takových 

dávek by měla být časově omezená. Je prokázáno, že tyto dávky při užívání delším než 

několik týdnů způsobují osteoporózu. Aplikace nízkých dávek je menší než 10 mg 

prednisolonu denně. V současné době tuto léčbu podstupuje kolem 40-60 % pacientů s RA. Je 

prokázáno, že zpomaluje rentgenovou progresi nemoci (Pavelka, 2005). 

 

5) Biologická léčba 

Termín biologická léčba se v dnešní době používá pro léky, které jsou vyráběny pomocí 

biotechnologií. Těmito léky jsou zejména TNFα blokátory, dále se sem řadí monoklonální 

protilátka proti B lymfocytům (rituximab), inhibitor aktivace T lymfocytů (abatacept), mezi 

méně běžné léky sem patří i: inhibitor interleukinu 1 (anakinra), inhibitor interleukinu 6 

(tocilizumab). Indikací pro zahájení biologické léčby je selhání léčby DMARDs. Při 

biologické léčbě je doporučeno podávat společně s antagonisty TNF i metotrexát, čímž by se 

mělo dosáhnout nejlepšího účinku léčby. Na druhé straně jsou známy negativní účinky 

biologické léčby – u některých pacientů může propuknout latentní tuberkulóza, dále by 

pacienti měli být před zahájením léčby vyšetřeni, zda nemají hepatitidu, byl také prokázán 

zvýšený výskyt nemelanomových kožních nádorů (Pavelková, 2009; Pavelka, 2012). 

 

2.11.4 Revmatochirurgie 

Revmatochirurgie je nedílnou součástí komplexní léčby u revmatických nemocí. Tento 

obor se dá rozdělit na dvě skupiny výkonů: profylaktické – které zpomalují destrukční vliv 

nemoci na pohybový aparát, rekonstrukční – operace, které řeší již vzniklé škody na 

organismu. Do rekonstrukčních operací se dají zařadit plastiky kloubů jako například 

kyčelního, kolenního, hlezenního či ramenního kloubu. V moderní ortopedii je kloubní 
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plastika téměř vždy aloplastikou. Synovektomie, osteotomie a artrodéza, všechny tyto zásahy 

patří do skupiny profylaktických operací.  

Synovektomie se provádí v oblasti flexorových šlach na horních končetinách, kde 

dochází až u 50 % pacientů s revmatoidní artritidou ke zduření šlach flexorů prstů, v důsledku 

tohoto otoku šlacha svalu nemůže klouzat ve šlachovém poutku, kterým je připevněna ke 

skeletu prstu. Často dochází k tzv. lupavému prstu, kdy se prst může zastavit buď v poloze 

extenze nebo flexe. Synovektomie šlach flexorů zajistí jejich pohyblivost, tím se předcházím 

jejich adhezím nebo případným rupturám. Synovektomií se využívá i k prevenci deformit 

prstů ruky, při synovektomii se odstraňuje zánětlivá synovie z povrchu kloubů, dále se průběh 

svalů centruje do správné polohy. Indikace synovektomie by měla být velmi časná, aby se 

předešlo případným nevratným změnám (Cikánková, 2010; Pavelka, 1996). 

Osteotomie upravuje postavení deformit na končetinách, nyní se od těchto operací 

upouští, neboť problémy, se kterými se pojí deformity RA dokáže osteotomie vyřešit na 

krátký čas. Osteotomie se provádí pouze při korekcích revmatické ploché nohy nebo při 

korekci halux valgus (Pavelka, 1996). 

Artrodézy se indikují jen v oblastech jako je například subtalární kloub, karpální kloub 

či kloub hlezenní, kdy pacient ztrátu hybnosti v důsledku artrodézy pociťuje poměrně málo. 

Artrodézou rozumíme ztužení kloubu (Pavelka, 1996). 

2.11.5 Fyzikální terapie a lázeňská léčba u RA 

V akutní fázi choroby se aplikuje negativní termoterapie, kdy se na postižená místa 

aplikují kryosáčky o teplotě – 18°C na 15-20 minut, mohou být aplikovány až 3krát denně. 

Vliv aplikování chladu je zejména na tlumení zánětu, kdy napomáhá sorpci exsudátu, edémů, 

snížení teploty lokálně až o 7°C, vliv chladu snižuje vyplavování humorálních látek, které 

mají prozánětlivé účinky a tím se snižuje vnímání bolesti. V období remise choroby se 

aplikuje pozitivní termoterapie (aplikace hotpacků, parafínových zábalů nebo obkladů, 

peloidů). U RA se využívá i mechanoterapie, kdy pomocí motodlah udržujeme alespoň rozsah 

pasivního pohybu a předcházíme tak svalovým kontrakturám (využití u svalů, kde pacient 

nezvládá aktivní pohyb) (Pavelka, 2012; Jandová, 2009). 

Ke komplexní léčbě je lázeňská léčba vhodným doplňkem, ale neměla by být 

považována za léčbu základní. Je vhodná pro pacienty, kteří jsou stabilizováni, naopak není 

vhodná pro pacienty, kteří jsou vysoce aktivní. Pacienti s RA II. stupně mají nárok na pobyt 

v lázních jednoročně po dobu 3 týdnů (Rejholec, 1985; Pavelka, 2012). 
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3 Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Speciální část této práce vznikla na základě mé souvislé odborné praxe 

v Revmatologickém ústavu na Albertově v Praze. Obsahuje kazuistiku pacientky 

s revmatoidní artritidou, která byla v RÚ hospitalizována od 20.1.2014 do 30.1.2014 na 

lůžkovém oddělení. 

Se souhlasem pacientky bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření 20.1.2014, 

po tomto vyšetření následovalo 8 terapeutických jednotek, které probíhaly každý všední den 

odpoledne od 13:00, terapie trvala 45-60 minut. 

Při vstupním kineziologickém vyšetření byla odebrána anamnéza a poté provedeno 

samotné vyšetření, při kterém jsem použila tyto pomůcky: plastový goniometr, prstový 

goniometr, krejčovský metr a neurologické kladívko. Pacientka podepsáním informovaného 

souhlasu souhlasila se zveřejněním odebraných dat v této bakalářské práci. 

Před samotnou terapií bylo prováděno kontrolní kineziologické vyšetření. Při terapiích 

s pacientkou jsem využívala poznatků, kterých jsem nabyla během mého bakalářského studia. 

Použila jsem následující fyzioterapeutické techniky a postupy: PIR s protažením dle Jandy, 

PIR dle Lewita, mobilizace kloubů dle Lewita a Rychlíkové, techniky měkkých tkání dle 

Lewita (protažení fascií), posilovací cvičení, proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle 

Kabata. Během terapií bylo využito následujících pomůcek: Overball, „ježek“, molitanové 

míčky, theraband. 

Pacientka v rámci hospitalizace v Revmatologickém ústavu navštěvovala vodoléčbu. 

Vstupní kineziologický rozbor byl proveden v rámci první terapeutické jednotky. 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba:  V.S. 

Pohlaví:  žena 

Ročník:  1943 

Kód pojišťovny:  207 

Základní diagnóza:  M05.80 – Revmatoidní artritida III.stupně, seropozitivní a ACPA 

pozitivní 

3.2.1 Status présens 

Obj.: váha: 65 kg, výška: 163 cm, BMI:24,46 (norma), TK: 140/80, TF: 80 , pacientka je 

orientovaná, lucidní, spolupracuje, afebrilní, bez ikteru a cyanózy, mírná dysfonie, pokašlává 

Subj.: pacientka udává bolesti levého kolenního kloubu, pro bolest nemůže plně došlápnout, 

zároveň udává otok tohoto kloubu, bolestivost zápěstí a drobných kloubů rukou bilaterálně, 

bolestivost ramenních kloubů v krajních pozicích, pravé rameno bolí více. Udává ranní 

ztuhlost kloubů trvající zhruba půl hodiny až hodinu, celkovou únavu, snížení svalové síly a 

potíže s dýcháním (při fyzické aktivitě, ne v klidu). 

NO: 70-letá pacientka, sledována pro revmatoidní artritidu III. stupně seropozitivní a ACPA 

pozitivní s v.s. reaktivní lymfadenopatií. Byla přijata pro zhoršení stavu a k celkovému 

vyšetření, ke zvážení změny terapie. Pacientka je na terapii kortikosteroidy – t.č. 10 mg 

prednisolonu a methotrexátu. Během hospitalizace je u pacientky aktivní artritida v oblasti 

zápěstních kloubů, drobných kloubů rukou a levého kolenního kloubu. Podle RTG snímku 

dochází k progresi nálezu – III. stupeň RA na rukou a II. stupeň v oblasti kolenního kloubu. 

Vzhledem k aktivitě a progresi onemocnění by bylo vhodné upravení terapie – z možností by 

bylo klinické hodnocení s infliximabem, eventuálně změna DMARD preparátu. Ale před 

zahájením biologické léčby je třeba nemocnou dovyšetřit a to zejména kvůli lymfadenopatii – 

podle sonografického zhodnocení bylo detekováno v pravé axile hypo až anechogenní 

laločnatý ohraničený okrsek 16x30 mm, který byl pacientce v listopadu 2013 chirurgicky 

odstraněn.  

Pacientku v současné době nejvíce bolí levý kolenní kloub, který je zároveň oteklý a 

v mírném flekčním postavení. Kvůli této bolesti je znemožněna plnohodnotná chůze a musí 

používat berle pro chůzi na delší vzdálenost. Dále jí bolí oba zápěstní klouby, pravý ramenní 
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kloub v krajních pozicích (bolí oba ram.kl, ale pravý více), bolest v oblasti trapézových valů a 

bolest šíjového svalstva.  

RA: otec zemřel v 68 letech na karcinom plic, matka v 77 letech po CMP, má dva 

sourozence, sestra 64 let – zdravá, bez vážných zdravotních komplikací, bratr 74 let, zdravý, 

děti – syn, 51 let, zdravý, dvojčata –  dcery, 50 let, zdravé. V rodině se dosud nevyskytuje 

žádné revmatoidní onemocnění. 

OA: prodělala běžné dětské nemoci, v pěti letech zlomenina levého zápěstí, v deseti letech 

zlomenina levé klíční kosti, před dvaceti pěti lety benigní nádor levé mammy (byla léčena na 

Bulovce), v 67 letech cholelithiáza – st.p. CHCE, gonartróza bilaterálně, po totální 

endoprotéze pravého kolenního kloubu – říjen 2010, na soukromé klinice v Kladně, operatér 

primář Libánský (FN Motol), v současnosti plánovaná TEP levého kolenního kloubu – duben 

2014, pacientka byla v listopadu vyšetřena mamografem – nalezená rozsáhlá lymfadenopatie, 

v lednu 2013 provedena kolonoskopie kvůli nálezu krve v toaletní míse – hemoroidy, 

v prosinci 2013 prodělala operaci očí (šedý zákal) v nemocnici v Kladně. 

GA: menses od 14 let do 50 let, potraty 1x UPT, po 2 spontánních porodech, proběhly bez 

komplikací, v 50 letech provedena hysterektomie s adnexotomií pro opakované adnexitis a 

prolaps, pacientka pravidelně sledována intravaginální ultrasonografií 

FA: Trexan 2,5 mg (3-3-2-0), Acidum folicum 1 tbl v pondělí, Prednison 5 mg 2-1-0 tbl, 

Lozap H 1-0-0-0, Zyrtec 1-0-0-0, Caltrate plus 0-0-1-0, Essentiale forte N 1-0-0-0, Vigantol 

gtt 0-3-0-0, Kalium chloratum biomedica 1-1-1-0, APO-OME 20 1-0-0-0, FOSAVANCE 70 

mg/2800 IU 1-0-0-0 (1x týdně) 

AA: nikl, potravinové výrobky s obsahem sóji, špenát, luštěniny, kakao, ořechy, lékové 

alergie neguje 

Abusus: nekuřačka, alkohol příležitostně, káva 2x denně 

SA: vdaná, bydlí v RD s manželem, přes léto bydlí na chatě na Orlíku 

PA: pracovala jako administrativní pracovnice, nyní v důchodu 

Sportovní anamnéza: v létě jezdí s vnoučaty na kole, v zimě chodila běžkovat (ale po 

diagnostice RA přestala kvůli riziku pádu) 

Výpis ze zdravotnické dokumentace: 

Pacientka sledována pro revmatoidní artritidu III. st. seropozitivní a ACPA pozitivní, 

aktivní, přichází kvůli zhoršení stavu a ke zvážení biologické terapie. 
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Susp. reaktivní uzlinový syndrom při aktivní revmatoidní artritidě, k vyloučení jiné etiologie 

ad lymfadenektomie a histologie. 

- Uroinfekce: cystitida, etiol. E.coli, zaléčena ATB 

- St.p. bronchitidě VII/2013 

- Polyartróza st.p. TEP l.dx.kolene, coxartróza bilat. St. I-II v plánu TEP l.sin. kolene 

- VAS C a Thp v.s. na podkladě DISH, diskopatie 

- Osteoporóza 

- Arteriální hypertenze 

- Dyslipidemie 

- St.p. operaci benigního tumoru mammy před 25 lety, mammologicky sledována 

- St.p.HYE pro opakované adnexitidy a prolaps 

- St.p. CHCE, hemoroidy t.č. bez iritace 

- V prosinci prodělala operaci katarakty na Kladně postupně obou očí 3. a 12.12.2013 

Předchozí rehabilitace 

Pacientka byla již dvakrát hospitalizována v Revmatologickém ústavu na Albertově a 

to v dubnu 2013 a poté v říjnu 2013, nyní je tedy potřetí v RÚ, předchozí rehabilitace 

proběhla v Kladně po TEP kolenního kloubu, jiné rehabilitace neudává. 

Indikace k RHB 

ILTV k dg. RA III. stupně seropozitivní ACPA, TMT bolavých kloubů, mobilizace 

omezených kloubů, nácvik chůze, ošetřující lékařka MUDr. Zegzulková.  

Diferenciální rozvaha 

Pacientka trpí autoimunitní chorobou – revmatoidní artritidou, jejíž diagnóza byla 

stanovena teprve před necelým rokem (11 měsíců). V současné době je její stupeň 

klasifikován jako stupeň III. tudíž už můžeme čekat nějaké deformity v oblasti zasažených 

kloubů pacientky. Pacientka prodělala operaci kolenního kloubu kvůli velkému stupni artrózy, 

druhý kolenní kloub je nyní oteklý a jeho hybnost je omezena, je plánována výměna kloubu.  

U pacientky budou pravděpodobně oteklé klouby, snížená svalová síla v oblasti 

předloktí a rukou, kvůli postižení zápěstních kloubů, ztuhlost drobných kloubů rukou, nohou. 

Dále omezena kloubní vůle v některých kloubech (kolenní klouby, kyčelní klouby, ramenní 

kl., loketní kl.). Horší rozvíjení páteře.  

 Pro pacientku je v současné době nejdůležitější uvolnit kolenní kloub, který jí nejvíce 

bolí a nedokáže v něm udělat plnou extenzi.  
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor (20.1.2014) 

3.3.1 Vyšetření stoje 

Statické 

Zezadu:  

Šířka baze chodidel užší, paty kulaté – bez otlaků, levá noha v předsunu, levá 

achillova šlacha je užší než pravá, pravé a levé lýtko nesymetrické – levé lýtko na pohled 

ochablejší, levý kolenní kloub výrazně pokrčený (antalgické držení), celá pravá DK ve vnitřní 

rotaci, linie adduktorů symetricky vykrojené, pravá subgluteální rýha výše než levá, pravý 

gluteální sval větší než levý, celý trup posunut na pravou stranu, křivka páteře skoliotická 

s vrcholem skoliózy v Th–L směrem doleva, skolióza kompenzovaná v C-Th oblasti, kde je 

vrchol směrem doprava, tajle a thorakobrachiální trojúhelníky nejsou zřetelné, protože 

pacientka drží obě HK v těsné blízkosti trupu, paravertebrální valy výrazné, nejvýraznější 

v oblasti Th páteře, kde navíc pravá strana více prominuje, spodní úhly lopatek vystupují na 

obou stranách, levý ramenní kloub výše než pravý, oba loketní klouby v semiflekčním držení, 

levá dlaň dosahuje v klidném postavení níže než pravá, hlava rotována doprava. 

Zepředu:  

LDK předsunuta, celé levé chodidlo je vytočeno zevně v porovnání s pravým, které 

je v nulovém postavení, pravý MTP kloub – výrazně začervenalý + otlak, bilaterálně 

plochonoží v příčném směru, podélná klenba je vlevo více vykrojena než vpravo (skoro 

oploštělá, velká část váhy těla na PDK), pravý hlezenní kloub ve středním postavení, levý 

směřuje do valgózního postavení, levý kolenní kloub v mírné flexi a s viditelným otokem 

kloubu, pravý kolenní kloub v extenčním (středním) postavení, je zde jizva po prodělané 

totální endoprotéze – jizva je klidná, světlé barvy, prosáknutí měkkých tkání není přítomno. 

Levá patella je vytočena laterálně, pravá je mírně deviována mediálně. Bilaterálně symetrické 

kontury adduktorů i quadricepsů femoris, thorakobrachiální trojúhelníky nejsou patrné – HKK 

těsně přitisknuty k trupu, PHK více vepředu než LHK, celý trup je nakloněn napravo, tím 

pádem je i pravé rameno níže, stejně tak i celá PHK je níže než LHK, kontura levého trapézu 

je výraznější a na pohled hypertrofičtější než kontura pravého m.trapezius, hlava ukloněna 

doprava, kontury klíčních kostí nejsou viditelné, bilaterálně hypertrofický 

m.sternocleidomastoideus. 
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Zboku:  

Celá levá DK v předsunu, levý kolenní kloub ve flekčním postavení, pravý kolenní 

kloub v nulovém postavení, pravý kyčelní kloub také v nulovém postavení a levý v mírné 

flexi (antalgické držení celé LDK), prominence břišní stěny, bederní lordóza je posunuta do 

Th-L přechodu, hrudník v mírně inspiračním postavení, hrudní kyfóza je zvětšena, ramenní 

klouby jsou bilaterálně v protrakci, krční lordóza zvětšena a celá hlava je v předsunutém 

držení, loketní klouby jsou bilaterálně v semiflexi, prsty nejsou volně, nýbrž je pacienta drží 

v uvolněnější pěsti. 

Vyšetření pánve (palpační):  

SIPS – pravá spina výše, než levá 

SIAS – pravá spina iliaca anterior superior je výše, než levá, zároveň jsou SIAS níže, než 

SIPS 

Palpace výšky crist – pravá crista výše, než levá crista 

Pánev je zešikmená na pravou stranu, pánev je ve fyziologické anteverzi. 

Stoj na dvou vahách: 

Celková váha pacientky je 65 kg 

Na L – 28 kg 

Na P – 37 kg 

Trendelenburg-Duchennova zkouška – test jsem prováděla pouze na pravé dolní končetině, 

protože na levé dolní končetině by byl stoj pro pacientku velmi bolestivý. Při stoji na PDK 

pozoruji posun pánve na pravou stranu, mírný pokles pánve na straně levé, stoj není plně 

stabilní, jsou viditelné titubace v oblasti hlezenního a kolenního kloubu.  

Véleho test – provedení: pacientka stojí rovně bez hole, pozoruji hru šlach na dorzu chodidla, 

posléze zkusím pod prstce vsunout list papíru, což se mi nepodařilo, nakonec prstce zkusím 

odlepit od podložky, test bych ohodnotila stupněm C. 

Rhombergův test – testovala jsem pouze první a druhý stupeň Rhombergova testu, kvůli 

obavě z možného pádu pacientky při zavření očí.  

Rhomberg I – pacientka stoj zvládá bez výrazných titubacích, přítomná je občasná hra šlach 

Rhomberg II – mírné titubace v oblasti hlezenních kloubů, více na PDK, viditelná hra šlach na 

dorzu chodidel. 
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Dynamické 

Flexe trupu: Páteř se rozvíjí minimálně v oblasti bederní páteře a hrudní páteře, při maximální 

flexi je patrné skoliotické zakřivení v oblasti hrudní páteře, které ani při delší výdrži není 

kompenzováno (tzv. Adamsův test), tudíž se nejedná o svalový problém. 

Extenze trupu: Při provádění pohybu je nejvýraznější zalomení v oblasti Th-L přechodu, 

výrazná aktivita paravertebrálních valů. 

Lateroflexe doleva: Pacientka provádí pohyb plynule a provedení je stabilní, ale opět je hodně 

výrazné zalomení v oblasti Th-L přechodu, ale jiné úseky páteře se téměř nerozvíjí.  

Lateroflexe doprava: Provedení stabilní, plynulé, v krajní pozici je zřetelné zalomení v oblasti 

Th-L přechodu stejně jako tomu bylo u lateroflexe doleva, paravertebrální valy výrazné 

v oblasti hrudní páteře. 

3.3.2 Vyšetření chůze 

Pacientka k chůzi používá zatím 1 FH (druhou hůl zapomněla doma), chůze je stabilní, 

3 dobá, baze chodidel širší, délka kroku je nesymetrická, rytmus je pravidelný, pravou DK 

dělá 2krát delší krok než levou nohou, v levém kolenním kloubu nedosahuje plné extenze, 

tudíž váhu přenáší zejména na pravou dolní končetinu, odval pravého chodidla z oblasti 

hlaviček 2.- 3. metatarzu, levou nohu pouze předsunuje před pravou, odval chodidla není 

patrný, pohyb vychází z kyčelních kloubů bilaterálně, trup je při chůzi rigidní, souhyb paží 

není výrazný, pacientka drží francouzskou hůl v pravé ruce, celý trup je i při chůzi nakloněn 

doprava. 

Modifikace chůze:  

Chůze po patách, po špičkách – pacientka zvládne udělat pouze pár krůčků, chůze je 

velmi nestabilní 

Chůze se vzpaženými HKK – pro bolestivost ramenních kloubů a nestabilitu chůze 

bez opěrné pomůcky netestována 

Chůze v podřepu – netestována pro bolest a otok levého kolenního kloubu 
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3.3.3 Palpační vyšetření 

Vyšetření měkkých tkání bylo provedeno dle Lewita (Lewit, 2003). 

Kůže: Vyšetření technikou skin drag jsem našla změnu potivosti kůže v oblasti 

paravertebrálních svalů Th páteře, kůže je v oblasti zad lehce protažitelná, v hrudní páteři je 

kůže hodně napjatá a není tak jemná, jako v jiných oblastech zad 

 

Podkoží : Provedla jsem vyšetření pomocí Kibblerovy řasy v oblasti zad, podkoží bylo 

protažitelné, ale v oblasti hrudní páteře a zejména v paravertebrálních svalech podkoží nešlo 

dobře nabrat a bylo přirostlé k ostatním měkkým tkáním 

 

Fascie: Fascie na hrudníku jsou volné, nalezla jsem pouze patologickou bariéru na pravé 

straně v oblasti přední axilární řasy, kde je jizva po nedávné lymfadenopatii, fascie je zde 

neprotažitelná a nalézám patologickou bariéru. Při vyšetření krční páteře technikou rotace 

jsem nenalezla žádnou patologickou bariéru bilaterálně, fascie byly volně protažitelné, při 

vyšetření C páteře technikou ždímání nacházím na levé straně patologickou bariéru 

v porovnání s pravou stranou, kdy jdou fascie lehce protáhnout. U zádových fascií je omezena 

posunlivost ve směru kaudokraniálním bilaterálně, ve směru kraniokaudálním je patologická 

bariéra bilaterálně. Fascie na DKK směrem rotačním omezena na LDK v oblasti stehna, jinak 

bez omezení. Fascie na HKK směrem rotačním bez patologické bariéry bilaterálně. 

 

Sval: lýtkové svalstvo na LDK je mírně hypotonické oproti PDK, kde je svalstvo 

v normotonii, naproti tomu svalstvo na stehnu LDK je napjaté, zvláště adduktory stehna, které 

jsou i palpačně citlivější než na PDK, hýžďové svalstvo v normotonii bilaterálně, m.rectus 

femoris je na PDK v normotonii, na LDK je v hypotonii, ale palpačně nebolestivý bilaterálně, 

ze zádového svalstva jsem nalezla přetížené paravertebrální valy a to v oblasti hrudní páteře a 

Th-L přechodu, kdy je možné i napalpovat trigger pointy, mezilopatkové svaly jsou 

hypertonické bilaterálně, horní část trapézových svalů je v hypertonu bilaterálně a na levé 

straně nacházím palpačně bolestivé trigger pointy, m.pectoralis major je hypertonický, jeho 

klavikulární část vpravo, svalstvo HKK na pažích je v normotonii bilaterálně, svaly předloktí 

jsou mírně hypotonické, palpačně bolestivé jsou krátké extenzory šíje a to při bázi lební. 
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Periostové body:   

Z periostových bodů jsem nalezla u pacientky bolestivé tyto: 

Hlavička fibuly – LDK 

Horní okraj patelly – LDK 

Úpon adduktorů – LDK 

Erbův bod – vpravo 

Jiné periostové body jsem nevyšetřovala. Bolestivost periostových bodů na dolní končetině 

přisuzuji otoku kolenního kloubu. 

Palpace ruky: 

Potivost dlaní není zvýšená, dlaně jsou volné, nejsou ztuhlé, fascie na dorzální i ventrální 

straně dlaní jsou volné bilaterálně, ruce jsou bez otoku, vyjma 1.MCP kloubu vpravo na palci, 

kde je mírný otok kloubu, zápěstní klouby jsou bilaterálně oteklé, pacientka na nich nosí 

návleky, aby je měla v teple, což jí podle jejích slov dělá dobře. 

3.3.4 Vyšetření pohybových stereotypů podle Jandy 

Extenze kyčle: 

Pravá – jako první se u pacientky zapojují „hamstringy“ na ipsilaterální straně, poté je 

výrazná aktivita paravertebrálních svalů v oblasti L páteře na ipsilaterální, posléze i na 

kontralaterální straně, dále se ve stejném pořadí aktivují paravertebrální svaly v oblasti Th-L 

páteře, aktivita m.gluteus maximus je viditelná až skoro poslední a v nejkrajnější fázi pohybu. 

Levá – Provedení extenze kyčle na levé straně bylo stejné jako na straně pravé. 

Abdukce kyčle: 

Pravá – od počátku provedení pohybu je viditelný „tensorový mechanismus“, ale končetina 

nejde do flexe 

Levá – „tensorový mechanismus“ a flexe končetiny 

Flexe trupu: 

Nezvládá provézt pohyb s nataženými dolními končetinami 

Flexe hlavy: 

Pacientka zvládne udělat obloukovitou flexi hlavy v celém rozsahu pohybu (brada až do fossa 

jugularis) 
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Abdukce ramene: 

Pravá – Od počátku pohybu patrná převažující aktivita m.trapezius hlavně jeho horní části, při 

pohybu směrem dolů pozoruji nedostatečnou aktivitu dolních fixátorů lopatek 

Levá – provedení pohybu je skoro shodné jako na pravé straně, jen je ještě zvýšena aktivita 

m.trapezius na levé straně, který je i na této straně hypertrofičtější než na straně pravé 

Klik:  

Tento pohybový stereotyp jsem u pacientky nevyšetřovala z důvodu bolestivosti 

radiocarpálního kloubu bilaterálně. 

3.3.5 Vyšetření dechového stereotypu 

Vyšetření dechové vlny provedeno dle vyšetření z Kineziologie pro klinickou praxi 

(Véle, 1997). 

Dech je hodně mělký, pacientka dýchá zejména do horní části hrudníku, dechová vlna 

není patrná, pacientka vůbec nedýchá do břicha ani do spodní části hrudníku. 

3.3.6 Orientační vyšetření základních denních činností 

Pacientka je plně soběstačná, sama se zvládne obléknout/svléknout, nazout si obuv, 

dojít si na toaletu, sama vykonává denní hygienu, nepotřebuje k tomu asistenci. Schopná se 

najíst, omezení nastává pouze v chůzi, kdy je limitována distancí, kterou zvládne ujít, pro 

bolest je v současné době schopna ujít zhruba 300-400 metrů, poté si musí na chvíli 

odpočinout. Stará se doma o manžela, který v nedávné době prodělal CMP. 

3.3.7 Testování úchopů 

Dominantní končetina je pravá. První tři typy úchopů jsou řazeny do jemných, 

precizních úchopů, zbylé tři typy jsou tzv. silovými úchopy, slouží k přenášení břemen, 

uchopování předmětů apod. (Haladová, 2005). 

Štipec – pacientka zvládne úchop bilaterálně 

Špetka - zvládne bilaterálně 

Klíčový úchop – zvládne bilaterálně 

Kulový úchop – zvládne bilaterálně 

Válcový úchop – zvládne bilaterálně 
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Háček – pacientka úchop provede, ale svalová síla je nízká, proto nedokáže přenášet 

těžší předměty bilaterálně 

3.3.8 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

 Pohyb Sval P L 

Krk Flexe sunutím m.sternocleidomastoideus 3 

Flexe obloukem mm.scaleni 3+ 

Extense m.trapezius 4+ 4 

Lopatka Abdukce m.serratus anterior 4 3+ 

Addukce a rotace mm.rhomboidei mjr. et mnr. 

m.trapezius pars medialis 

4+ 4 

Elevace m.trapezius pars cranialis 4+ 4 

Deprese m.trapezius pars caudalis 4+ 4+ 

Rameno Anteflexe m.deltoideus pars ant., 
m.coracobrachialis 

3+ 

Retroflexe m.latissimus dorsi 4+ 4 

Abdukce m.deltoideus pars med., 
m.supraspinatus 

4- 4+ 

Abdukce 
v horizontále 

m.deltoideus pars post. 3+ 

Addukce 
horizontální 

m.pectoralis mjr. 4+ 

Rotace zevní m.infraspinatus, m. teres minor 4 4+ 

Rotace vnitřní m.subscapularis, m.teres major 3- 3 

Loket Flexe m.biceps brachii,m.brachialis, 
m.brachioradialis 

4 

Extenze m.triceps brachii 4+ 

Předloktí Supinace m.supinator, m.biceps brachii 3+ 

Pronace m.pronator teres, m.pronator 
quadratus 

3+ 

Zápěstí Flexe a radiální 
dukce 

m.flexor carpi radialis 3+ 

Flexe a ulnární 
dukce 

m.flexor carpi ulnaris 3+ 

Extenze a radiální 
dukce 

m.extensor carpi radialis longus et 
brevis 

3+ 

Extenze a ulnární m.extensor carpi ulnaris 3+ 
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dukce 

Prsty  Flexe MP mm.lumbricales 3+ 

Flexe IP 1 m.flexor dig.superficialis 3+ 3 

Flexe IP 2 m.flexor dig.profundus 3- 

Extenze m.extensor digitorum 3+ 3 

Abdukce mm.interossei dorsales, m.abductor 
digiti quinti 

3 

Addukce mm.interossei volare 3 3- 

Oposice malíku m.opponnens digiti quinti 3 

Palec Opozice m.opponnens pollicis 3 3+ 

Flexe MP m.flexor poll.brevis 3 

Flexe IP m.flexor poll.longus 3 

Extenze MP m.extensor pollicis brevis 3- 3 

Extenze IP m.extensor pollicis longus 3 

Abdukce m.abductor pollicis longus et brevis 3+ 

Addukce m.adductor pollicis 3+ 

Trup Flexe m.rectus abdominis 3- 

Extenze thorak. m.sacrospinalis 3 

Extenze lumb. m.illiocostalis, m.quadratus 
lumborum 

3- 

Rotace m.obliquus externus abdominis, 
m.internus abdominis 

3- 

Elevace pánve m.quadratus lumborum 4 

Kyčel Flexe m.illiopsoas 5 

Extenze m.gluteus maximus, flexory 
kol.kloubů 

4 

Abdukce m.gluteus med. et min., m.tensor 
fasciae latae 

4+ 4 

Addukce mm.adductores 4+ 

Add mm.adductores 4+ 

Rotace zevní m. quadratus femoris 

m. piriformis 

m. gluteus maximus 

m. gemellus superior etinferior 

m. obturatorius externus 

m. obturatorius internus 

4+ 4 
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Rotace vnitřní m.gluteus minimus, m.tensor fasciae 
latae 

4 4- 

Koleno Flexe m.biceps 
femoris,m.semitendinosus,m.semime
mbranosus 

4+ 4 

Extenze m.quadriceps femoris 5 4 

Kotník Flexe plant.při flexi 
kol. 

m.soleus 5 4 

Flexe plant. při 
extenzi kol. 

m.triceps surae 5 4 

Inverze a dorziflexe m.tibialis anterior 5 4+ 

Inverze z flexe m.tibialis posterior 5 4 

Everze mm.peronei 4- 

Prsty 3 čl. Flexe MP mm. lumbricalis  4+ 

Flexe IP 1 m. flexor dig. brevis 4 

Flexe IP 2 m. flexor dig. longus 4 

Extenze m. extensor dig. longus et brevis 4- 

Abdukce mm.interossei dorsales, m.abductor 
hallucis 

3 

Addukce mm.interossei plantares, m. adductor 
hallucis 

4 

Palec Flexe m.flexor hallucis longus et brevis 4+ 

Extenze m.extensor hallucis longus 4 

Tab.č. 5 – Vstupní hodnocení svalové síly dle Jandy 

 

3.3.9 Orientační neurologické vyšetření 

Vyšetření provedeno dle publikace Neurologie v rehabilitaci (Pfeiffer, 2007). 

Vyšetření hlavových nervů 

I – bpn, II – krátkozrakost bilaterálně, III – bpn, IV – bpn, V – bpn, VI –bpn, VII – bpn, VIII 

– vestibulární část bpn, kochleární část nervu – lehká nedoslýchavost, IX – bpn, X – bpn, XI – 

bpn, XII – bpn 

 

*bpn – bez patologického nálezu 
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Vyšetření ŠOR 

Hodnocení šlachookosticových reflexů dle Véleho (Véle, 1997). 

Reflexy na HKK 

Bicipitový – bilaterálně 4 

Tricipitový – bilaterálně 4 

Flexory předloktí – bilaterálně 4 

Styloradiální – bilaterálně 3 

Radiopronační – bilaterálně 3 

Reflexy na DKK 

Patellární reflex – bilaterálně vyhaslý (na LDK otok, na PDK po TEP kolene) 

Reflex achillovy šlachy – bilaterálně 3 

Medioplantární reflex – bilaterálně 2 

Vyšetření zánikových jevů 

Vyšetření jsem neprováděla ani na horních končetinách, ani na dolních končetinách, neboť by 

mohlo být ovlivněno bolestí v zápěstních, ramenních a kolenních kloubech, což by 

znehodnotilo výpovědní hodnotu daného vyšetření. 

Vyšetření iritačních jevů 

Na HKK – Justerův reflex, Hoffmanův reflex, dlaňo-bradový reflex Marinesca-

Radoviciho – všechny tyto pyramidové jevy byly u pacientky negativní. 

Na DKK – Babinského příznak, Chaddockův příznak, Oppenheimův příznak, reflex 

Žukovskij-Kornilov – všechny tyto pyramidové jevy se na DK pacientky nevyskytovaly, tudíž 

byly negativní. 

Vyšetření taktilního čití: 

Vyšetření jsem dělala po dermatomech na HKK – C5, C6, C7, C8, na DKK – L2, L3, L4, L5, 

S1, pacientka měla při vyšetřování zavřené oči. 

Na HKK – pacientka cítí dotek na obou končetinách stejně, na DKK je čití u kolene 

levé dolní končetiny změněno, pacientka udává, že dotyk necítí tak intenzivně jako na druhé 

končetině. 
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Dále jsem vyšetřila i stereognózii, kdy jsem pacientku vyzvala k zavření očí a do rukou jsem 

jí vložila nejprve míček, poté propisku, pacientka rozeznala oba předměty. Schopnost 

stereognózie je v pořádku. 

Vyšetření polohocitu a pohybocitu: 

Vyšetření polohocitu a pohybocitu jsem prováděla na prstech dolních a horních končetin při 

zavřených očích pacientky. 

Pacientka je schopná určit správnou polohu a pohyb na obou HK i na obou DK. 

3.3.10 Vyšetření jizvy 

Vyšetřovala jsem jizvu v oblasti pravého kolenního kloubu, jizva je dobře zhojená, 

nepřirostlá k jiným měkkým tkáním, pružná, barva jizvy je světlejší než barva okolní kůže, 

není vystouplá. Jizva je dlouhá 15 cm. 

Další jizvy jsou v oblasti podpaží po nedávné lymfadenopatii, jizvy jsou dlouhé 

zhruba 5 cm, jsou růžové, ale dobře zhojené, jizva v pravém podpaží je mírně přirostlá 

k jiným měkkým tkáním, je možné jí protáhnout do délky, ale není zcela pružná, levá jizva je 

pružnější než pravá. 

3.3.11 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 L P 

Triceps surae 1 1 

Flexory kyčelního kloubu 
M.iliopsoas 
M.rectus femoris 
M.tensor fasciae latae 

 

1 

2 

1 

 

1 

1 

1 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

M.piriformis 1 1 

Paravertebrální zádové svaly 2 2 

M.pectoralis major 

Část sternální dolní 

Část sternální střední a horní 

Část klavikulární a m.pectoralis minor 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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M.trapezius – horní část 2 1 

M.levator scapulae 1 1 

M.sternocleidomastoideus 1 1 

Tab.č. 6 – Vstupní hodnocení zkrácených svalů dle Jandy 

3.3.12 Antropometrie 

Antropometrické vyšetření bylo měřeno krejčovským metrem a provedeno dle Haladové a 

Nechvátalové (Haladová, 2005). 

Délkové rozměry končetin 

 L (cm) P (cm) 

Délka dolní končetiny (umbilikální) 92 92 

Délka dolní končetiny (anatomická) 83 81 

Délka dolní končetiny (funkční) 82 82 

Délka paže 33 33 

Délka předloktí 23 23 

Délka ruky k daktylionu 77 77 

Délka dlaně + 3.prstu 16,5 16,5 

Tab.č. 7 – Vstupní měření délkových rozměrů končetin 

Obvodové rozměry končetin 

 L (cm) P (cm) 

Obvod paže v klidu (zatnutý m.biceps brachii) 30 (31) 29 (30) 

Obvod přes metakarpy 18 18,5 

Obvod přes loket 25 26 

Obvod přes processi 18 17,5 

Obvod kol.kloubu přes patellu 41,5 40 

Obvod kolenního kloubu 10 cm nad patellou 46 44 

Obvod kolenního kloubu přes tuberositas tibiae 34 35 

Tab.č. 8 – Vstupní hodnocení obvodových rozměrů končetin 
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Distance na páteři 

Thomayerova vzdálenost 18,0 cm 

Schöberova vzdálenost 5,0 cm 

Stiborova vzdálenost 4,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost 1,5 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 0,0 cm 

Čepojevova vzdálenost 0,0 cm 

Forestierova fleche 0,0 cm 

Lateroflexe doprava 20,0 cm 

Lateroflexe doleva 20,0 cm 

Tab.č. 9 – Vsupní měření rozvíjení páteře 

 

3.3.13 Goniometrické vyšetření 

 Pasivní pohyb 

 P L 

Ramenní kloub S: 20-0-180 S: 25-0-180 

F: 180-0-0 F: 180-0-0 

T: 20-0-120 T: 25-0-120 

R: 90-0-65 

Bolest při VR 

R: 90-0-80 

Loketní kloub S: 0-0-130 S: 0-0-130 

R: 85-0-85 R: 85-0-90 

Zápěstní kloub S: 40-0-35 S: 40-0-30 

F: 10-0-20 F: 10-0-20 

MCP 1 S: 10-0-60 S: 10-0-70 

MCP 2 S: 10-0-90 S: 10-0-90 

MCP 3 S: 10-0-90 S: 10-0-90 

MCP 4 S: 10-0-90 S: 10-0-90 

MCP 5 S: 10-0-90 S: 10-0-90 

IP proximální (1) S: 0-0-100 S: 0-0-100 

IP proximální (2) S: 0-0-100 S: 0-0-100 
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IP proximální (3) S: 0-0-100 S: 0-0-100 

IP proximální (4) S: 0-0-100 S: 0-0-100 

IP proximální (5) S: 0-0-100 S: 0-0-100 

IP distální (2) S: 0-0-85 S: 0-0-85 

IP distální (3) S: 0-0-85 S: 0-0-85 

IP distální (4) S: 0-0-85 S: 0-0-85 

IP distální (5) S: 0-0-80 S: 0-0-80 

Kyčelní kloub S: 25-0-110 S:25-0-120 

F: 10-0-35 F: 10-0-35 

R: 30-0-20 R: 30-0-15 

Kolenní kloub S: 0-0-100 S: 15-20-120 

Hlezenní kloub S: 40-0-35 S: 40-0-20 

R: 10-0-25 R: 10-0-25 

MTP1 S: 60-0-35 S: 60-0-40 

MTP2 S: 60-0-40 S: 60-0-40 

MTP3 S: 60-0-40 S: 60-0-40 

MTP4 S: 60-0-40 S: 60-0-40 

MTP5 S: 50-0-40 S: 50-0-40 

Krční páteř S: 35-0-20 

F: 40-0-45 

R: 35-0-45 

Hrudní páteř F: 30-0-20 

R: 10-0-10 

Tab.č. 10 – Vstupní hodnocení goniometrických rozsahů v kloubech 

3.3.14 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

Kloubní vůle byla vyšetřena ve všech kloubech všemi směry, uvedeny jsou pouze 

klouby, kde byl patologický nález 

Ramenní kloub - vpravo – kloubní vůle je omezena všemi směry (laterálním, dorzoventrálním, 

kraniokaudálním), navíc je kloub bolestivý, vlevo – kloubní vůle je omezena směrem 

ventrodorzálním 

Lopatka – bilaterálně omezená kloubní vůle 
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Distální radioulnární kloub – omezení kloubní vůle směrem dorzálním bilaterálně + 

bolestivost 

Radiokarpální kloub – omezení kloubní vůle směrem dorzálním bilaterálně (pacientka má 

omezenou palmární flexi zápěstí), bilaterálně omezená kloubní vůle směrem radiálním 

(omezená ulnární dukce), při vyšetření klopení os trapezium volárně opět bilaterálně omezení 

kloubní vůle (vázne radiální dukce) – vyšetření kloubní vůle v oblasti radiokarpálního kloubu 

bylo bolestivé pro pacientku 

Drobné klouby ruky: 

CMC kloub palce – omezení směrem volárním – zejména na pravé ruce 

MCP kloub palce – na pravé straně nacházím omezení kloubní vůle směrem dorzálním 

2.-5. prst – IP1 klouby – bilaterálně omezená kloubní vůle směrem dorzálním 

2.-5. prst – IP2 klouby – bilaterálně omezená kloubní vůle směrem dorzálním a směrem 

rotačním 

Patella – omezena kloubní vůle vlevo všemi směry, nejvíce směrem kranio-kaudálním, při 

vyšetření pacientka pociťovala tupý tlak vlevo, vpravo jsem kloubní vůli nevyšetřovala kvůli 

TEP 

Hlavička fibuly – vlevo – kloubní vůle omezena dorzálně i ventrálně, při vyšetřování 

bolestivost 

Talocrurální kloub – vpravo i vlevo omezena kloubní vůle dorzálně 

Lisfrankův kloub – kloubní vůle je omezena bilaterálně ve směru dorzálním a ve směru 

rotačním 

Os calcaneus – kloubní vůle je omezena bilaterálně všemi směry (mediálně, laterálně, 

dorzálně, ventrálně) 

3.3.15 Závěr vstupního kineziologického rozboru 

Ze stoje pacientky je nejvíce viditelná semiflexe v levém kolenním kloubu, která je 

antalgická pro pacientku. Kloub je oteklý, ale není jinak zbarvená kůže v jeho okolí. Celý trup 

je nakloněn doprava, stejně tak i pánev je sešikmená na levou stranu, což odpovídá semiflexi 

kolene. Pánev je pouze sešikmená a v mírné anteverzi, která je ovšem fyziologická. Na 

pravém chodidle je nejnápadnější otlak a začervenání v oblasti první metatarzálního kloubu u 

palce, palec je lehce ve valgózním postavení. Levé chodidlo je bez otlaků a palec ve středním 

postavení. Obě klenby jsou bilaterálně spadlé, ale na pravé noze je klenba podélná více 
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spadlá, odpovídalo by to držení těla a váhy těla, která je převážně na pravé dolní končetině. 

Paty jsou oblé, šířka baze je normální, achillovy šlachy nejsou symetrické, pravá je širší, než 

levá, stejně tak kontura lýtkových svalů je odlišná, pravé lýtko je více vykrojené a na pohled 

trofičtější než levé. Levá subgluteální rýha je níže než pravá, pravý hýžďový sval je zatnutý i 

při stoji, levý je povolený. Celá pravá dolní končetina je vnitřně rotovaná. Páteřní křivka 

ukazuje na skoliózu v oblasti Th-L a C-Th páteře, tudíž se jedná o kompenzovanou skoliózu. 

Paravertebrální valy jsou hypertrofické a to hlavně v oblasti hrudní páteře. Břišní stěna 

prominuje, umbilikus je přetahován na levou stranu. Bederní lordóza oploštělá, hrudní kyfóza 

je naopak více klenutá. Horní část trapézových svalů je výrazně hypertrofická, hlavně levá 

strana. Celý pletenec ramenní je na levé straně výše než na straně pravé, hlava je lehce 

rotována doprava. Ramena jsou v protrakci a hlava je v předsunutém držení, výrazná je 

zvětšená krční lordóza.  

Nesymetrická délka kroku, pravou dolní končetinou je krok delší, odval chodidla levé 

nohy je téměř nulový, pacientka chodidlo téměř sune po podlaze. Pacientka drží berli v pravé 

horní končetině a celý trup je nakloněn doprava i při chůzi.  

Z neurologického vyšetření je rozdíl zejména u šlacho-okosticových reflexů, kdy 

reflexy na horních končetinách jsou zvýšeny bilaterálně, kdežto na dolních jsou bilaterálně 

sníženy – reflex patellární a medioplantární. Jiné neurologické patologie jsem nenalezla. 

Při vyšetřování kloubního rozsahu u pacientky jsem narazila na omezení rozsahu 

pohybu v ramenních kloubech a to bilaterálně do extenze, na pravé straně je omezená vnitřní 

rotace a kloub byl bolestivý při tomto pohybu, omezení palmární i dorzální flexe u obou 

zápěstních kloubů, bilaterálně omezené radiální i ulnární dukce, omezení drobných kloubů 

ruky, jak do flexe, tak do extenze (IP1 a IP2). Na DKK jsou omezené rotace v kyčelních 

kloubech (vnitřní rotace vlevo omezenější), levý kolenní kloub nelze plně extendovat a je 

v permanentním semiflekčním postavení, pravý kolenní kloub lze po TEP flektovat pouze do 

100°, lze ho plně napnout. Z vyšetření v krční páteři je nejvýrazněji omezená rotace hlavy na 

levou stranu. 

Má zkrácené téměř všechny svalové skupiny, které se testují dle Jandy. Nejvíce 

zkrácený má m.rectus femoris na LDK a to na stupeň 2, levý m.trapezius také st.2 , bilaterálně 

jsou zkrácené paravertebrální svaly, jejichž zkrácení je ohodnoceno stupněm 2, m.pectoralis 

major (klavikulární část) na levé straně je také zkrácen na st.2. Ostatní svalové skupiny jsou 

zkráceny na stupeň 1. 
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3.4 Terapie 

3.4.1 Cíle terapie 

- Zvětšení rozsahu kloubů v kloubech, u kterých je rozsah snížen, nebo alespoň udržení 

rozsahu pohybů v kloubech 

- Zvětšení svalové síly 

- Zmenšení otoku v oblasti levého kolenního kloubu 

- Protažení zkrácených svalů 

- Uvolnění bolestivých kloubů 

- Protažení zádových fascií 

- Nácvik chůze s oporou 

3.4.2 Harmonogram terapie 

- Počet terapií bude 9, každá terapie bude trvat mezi 45-50 minutami, terapie budou 

probíhat v tělocvičně RÚ, kde je k dispozici polohovatelné lehátko a další terapeutické 

pomůcky 

- Všechny terapie budou zaměřeny na uvolnění měkkých tkání v oblasti kolenního 

kloubu, uvolnění drobných kloubů ruky a na protažení zádových fascií, posílení 

svalstva dolních končetin, posílení svalů horních končetin, snížení otoku zápěstních 

kloubů, závěr terapií bude podle časového limitu přizpůsoben nácviku chůze o dvou 

francouzských berlích nebo jedné vycházkové holi 

3.4.3 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý fyzioterapeutický plán bude uskutečněn po dobu hospitalizace pacientky 

v Revmatickém ústavu, dlouhodobý plán bude pacientce navržen a doporučen při jejím 

propuštění do domácí péče, kdy jí za pár měsíců bude čekat operace levého kolenního kloubu 

(výměna za totální endoprotézu pro vysoký stupeň artrotických změn). Pacientka by po 

operaci měla rehabilitovat v nemocnici, kde jí bude výměna kloubu provedena a poté by měla 

ambulantně docházet do jí vybraného rehabilitačního centra. Cíle po operaci budou hlavně 

snížení otoku dolní končetiny, zvýšení kloubní pohyblivosti, zvýšit svalovou sílu DKK, 

nácvik správného stereotypu chůze o berlích v prvních měsících po operaci a následně i bez 

nich. Mimo této rehabilitační péče by bylo pro pacientku vhodné docházet do ambulantní 

fyzioterapie, kde by bylo cvičení zaměřeno na zvětšení rozsahu v kloubech, protažení 

zkrácených svalů, zvětšení svalové síly na HKK. Pro pacientku by byl vhodný sport například 



  

36 

 

tai-chi nebo čchi-kung. Šetrným sportem by pro ní bylo i plavání, ale vzhledem k běžným 

teplotám vody ve veřejných plaveckých bázenech by jej nemusela dobře tolerovat. 

 

3.4.4 Terapeutická jednotka č.1 (20.1.2014) 

Status présens 

Subj.: pacientka se cítí relativně dobře, stěžuje si na bolest levého kolene a bolesti obou 

zápěstí.  

Obj.: pacientka je orientovaná, lucidní, spolupracuje, v dobré náladě. Otok na levém kol.kl. je 

viditelný, na obou zápěstních kloubech má pacientka nasazeny bandáže, které jí klouby 

zahřívají a mírně stlačují.  

Cíl terapeutické jednotky:  

provedení vstupního kineziologického rozboru 

Provedení:  

viz vstupní kineziologický rozbor 

Závěr:  

Subj.: pacientka se cítí unaveně a bolest v koleni se trochu zhoršila 

Obj.: viz závěr vyšetření 

 

3.4.5 Terapeutická jednotka č.2 (21.1.2014) 

Status présens 

Subj.: pacientka se cítí unaveně, levé koleno bylo přes noc tak bolestivé, že téměř nespala, 

stěžuje si na bolest při chůzi v oblasti L kolenního kl., ale je ochotná spolupracovat. Stěžuje si 

na bolest a ztuhlost v oblasti krční páteře. 

Obj.: pacientka je orientovaná, spolupracující, ale viditelně unavenější než předchozí den. 

Otok levého kolene je viditelný, koleno je palpačně citlivé a teplejší než pravé. Bilaterálně 

otok zápěstních kloubů, na dotek teplé. Otok MTP kloubu palce stejný jako předchozí den +  

zarudlý. Trapézové valy bilaterálně hypertrofické. 
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 L P 

Obvod kol.kloubu přes patellu 41,5 cm 40 cm 

Obvod kol.kloubu 10 cm nad patellou 47 cm 44 cm 

Obvod DK přes tuberositas tibiae 34 cm 35 cm 

Tab.č. 11 – První kontrolní měření obvodů kolenních kloubů před zahájením terapií 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Zmírnit bolest levého kolenního kloubu a zmenšit jeho otok 

- Uvolnit drobné klouby DKK a HKK, snížit otok v oblasti zápěstních kloubů 

bilaterálně 

- Zvýšení nebo udržení svalové síly DKK 

- Odstranění bolesti m.trapezius bilat. a odstranění bolesti v oblasti krční páteře 

Návrh terapie: 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, protažení zkrácených svalů 

na DKK, posílení extenzorů kolenního kloubu, protažení 

Provedení: 

- Exteroceptivní facilitace plosek chodidel za pomoci „ježka“ 

- Protažení m.triceps surae bilaterálně technikou PIR s protažením dle Jandy 

- Mobilizace drobných kloubů nohou, metatarzů – dorzálním, plantárním vějířem, 

obnovení kloubní vůle v Lisfrankově kloubu do rotace a směrem dorzoventrálním 

bilaterálně, trakce os calcaneus bilaterálně, mobilizace patelly na LDK všemi směry 

- Protažení flexorů kolenního kloubu a stehenních adduktorů metodou PIR s protažením 

dle Jandy 

- Protažení fascií v oblasti levého stehna dle Lewita do rotace mediálně 

- Protažení fascií v oblasti levého stehna dle Lewita do rotace laterálně 

- Posilování extenzorů kolenního kloubu s overballem bilaterálně 

- Posilování flexorů kol.kl. s overballem bilaterálně 

- Exteroceptivní facilitace dlaní „ježkem“ 

- PIR na extenzory předloktí dle Lewita bilaterálně třikrát 

- PIR na flexory předloktí dle Lewita bilaterálně třikrát 
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- Obnovení kloubní vůle v drobných kloubech prstů, obnovení kloubní vůle 

v radiokarpálním skloubení ve všech směrech bilaterálně 

- Nespecifická mobilizace lopatek vleže na břiše bilaterálně dle Lewita 

- PIR na m.trapezius dle Lewita vleže na zádech, bilaterálně tři opakování 

Závěr:  

Subj.: pacientka se cítí po terapii lépe, ale je stále unavená po probdělé noci, bolest 

v kolenním kloubu je zhruba stejná, ale dle jejích slov se jí podařilo ho trochu rozpohybovat, 

terapii v oblasti trapézových svalů a mobilizaci lopatek vnímala jako příjemnou. 

Obj.: zlepšila se posunlivost fascií v oblasti levého stehna do rotace mediálně i lat., podařilo 

se zmobilizovat drobné klouby nohy bilat. a zmobilizovat levou patellu – nejvíce směrem 

mediálním, snížení hypertonu v oblasti adduktorů stehna a flexorů kolenního kloubu vlevo, 

obnovení kloubní vůle drobných kloubů rukou bilat. a levého radioulnárního distálního 

skloubení, snížil se hypertonus m.trapezius bilat., obnovení kloubní vůle lopatky vlevo, otok 

kolenního kloubu vlevo neustoupil, stejně tak se nezmenšil otok zápěstí bilaterálně. 

Autoterapie:  

pravidelně polohovat LDK do maximální možné extenze, alespoň 3krát denně. Protažení 

m.trapezius bilaterálně 3krát denně po 3 opakováních. 

 

3.4.6 Terapeutická jednotka č.3 (22.1.2014)  

Status présens 

Subj.: dnes se cítí lépe než včera, byly jí podány léky proti bolesti a léky na zánět v MC, 

stěžuje si na bolest zad a to hlavně v oblasti krční páteře a hrudní páteře. Prováděla autoterapii 

a i nějaké protahovací cviky na DKK navíc. 

Obj.: pacientka je orientovaná, spolupracující, dnes odpočatější než včera, viditelný otok 

levého kolene, otok zápěstí bilaterálně, palpačně hypertonické trapézové svaly bilaterálně, 

vlevo nacházím citlivé trigger pointy, kompenzované skoliotické držení páteře, předsunuté 

držení hlavy a výrazná lordóza v oblasti C páteře, palpačně citlivé úpony krátkých šíjových 

extenzorů bilaterálně, hypertonické paravertebrální valy v oblasti Th páteře bilaterálně. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Zmírnit bolestivost a otok levého kolenního kloubu 
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- Uvolnit drobné klouby DKK a HKK, snížit otok v oblasti zápěstních kloubů 

bilaterálně 

- Cvičení na udržení svalové síly DKK 

- Odstranění bolesti m.trapezius bilat., odstranění bolesti v oblasti krční a hrudní páteře 

Návrh terapie: 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, protažení zkrácených svalů 

na DKK, posílení extenzorů kolenního kloubu, obnovit kloubní vůli v kloubech, kde 

byla KV omezena, uvolnit zvýšené svalové napětí  

Provedení: 

- Exteroceptivní facilitace plosek chodidel za pomoci „ježka“ 

- Protažení m.triceps surae bilaterálně technikou PIR s protažením dle Jandy 

- Mobilizace drobných kloubů nohou, metatarzů – dorzálním, plantárním vějířem, 

obnovení kloubní vůle v Lisfrankově kloubu do rotace a směrem dorzoventrálním 

bilaterálně, trakce os calcaneus bilaterálně, mobilizace patelly na LDK všemi směry 

- Trakce kolenního kloubu dle Lewita laterálním/mediálním pružením 

- Posilování extenzorů kolenního kloubu s overballem bilaterálně 

- Posilování flexorů kol.kl. s overballem bilaterálně 

- Exteroceptivní facilitace dlaní „ježkem“ 

- PIR na extenzory předloktí dle Lewita bilaterálně třikrát 

- PIR na flexory předloktí dle Lewita bilaterálně třikrát 

- Aktivní pohyby s dopomocí v RC kloubu PHK i LHK ve směru dorzální a palmární 

flexe, ulnární a radiální dukce, pasivní a aktivní pohyby do flexe v proximálních i 

distálních IP kloubech 2. – 5. prstu bilaterálně 

- Obnovení kloubní vůle v drobných kloubech prstů, obnovení kloubní vůle 

v radiokarpálním skloubení ve všech směrech bilaterálně 

- Nespecifická mobilizace lopatek vleže na břiše bilaterálně dle Lewita 

- Protažení podkoží pomocí Kibblerovy řasy v oblasti paravertebrálních valů se 

zaměřením na Th-L přechod a oblast hrudní páteře  

- Protažení zádových fascií směrem kaudokraniálním a kraniokaudálním dle Lewita 

vleže na břiše 

- Uvolnění zvýšeného svalového napětí v oblasti m.trapezius bilaterálně technikou 

míčkování dle Z.Jebavé 

- PIR na m.trapezius dle Lewita vleže na zádech, bilaterálně tři opakování 
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Závěr:  

Subj.: pacientka se cítí dobře po terapii, cítí uvolnění trapézových svalů, technika míčkování 

v oblasti zad jí byla velmi příjemná. Bolest v kolenním kloubu jí stále neustala, ale cítí 

zlepšení po terapii, zejména v hybnosti kol.kl. 

Obj.: podařilo se zmobilizovat drobné klouby nohou, rukou, ale v oblasti zápěstí je mobilizace 

pro pacientku bolestivá, při mobilizaci lopatek jsem vlevo cítila zvýšené napětí trapézového 

svalu, které se postupně podařilo uvolnit technikou míčkování a následně technikou 

postizometrické relaxace dle Lewita bilaterálně, došlo k protažení zádových fascií, uvolnění 

hypertonu v oblasti paravertebrální valů, svalů na předloktí i na trapézových svalech 

bilaterálně. Pozitivně hodnotím zvětšující se svalovou sílu na DKK. Přetrvává otok levého 

kolenního kloubu, bilaterálně otok zápěstí.  

Autoterapie:  

pravidelně polohovat LDK do maximální možné extenze, alespoň 3krát denně. Protahování 

m.triceps surae s pomocí ručníku nebo zapůjčit theraband – alespoň dvakrát denně po 3 

opakováních. Protažení flexorů kolenního kloubu pomocí therabandu, dvakrát denně po 3 

opakováních. Protažení m.trapezius bilaterálně 3krát denně po 3 opakováních. 

 

3.4.7 Terapeutická jednotka č.4 (23.1.2014) 

Status présens 

Subj.: pacientka se cítí dnes dobře, bolí jí levý kolenní kloub, stěžuje si na bolest v oblasti 

krční páteře. Udává zlepšení hybnosti v levém kol.kloubu po včerejší terapii. 

Obj.: orientovaná, spolupracující, otok levého kolenního kloubu je menší než předchozí den, 

ale stále přetrvává, bilaterálně otok zápěstních kloubů, protrakční držení ramenních kloubů, 

předsunuté držení hlavy, palpačně zvýšené napětí v oblasti trapézových svalů a krátkých 

extenzorů šíje. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Zmírnit bolestivost a otok levého kolenního kloubu 

- Uvolnit drobné klouby DKK a HKK, snížit otok v oblasti zápěstních kloubů 

bilaterálně 

- Cvičení na udržení svalové síly DKK 

- Odstranění bolesti m.trapezius bilat., odstranění bolesti v oblasti krční páteře 
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Návrh terapie: 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, protažení zkrácených svalů 

na DKK, posílení extenzorů kolenního kloubu, obnovit kloubní vůli v kloubech, kde 

byla KV omezena, uvolnit zvýšené svalové napětí v oblasti krátkých extenzorů šíje 

Provedení: 

- Exteroceptivní facilitace plosek chodidel za pomoci „ježka“ 

- Protažení m.triceps surae bilaterálně technikou PIR s protažením dle Jandy 

- Mobilizace drobných kloubů nohou, metatarzů – dorzálním, plantárním vějířem, 

mobilizace Lisfrankova kloubu do rotace a směrem dorzoventrálním bilaterálně, 

trakce os calcaneus bilaterálně, mobilizace patelly na LDK všemi směry 

- Trakce kolenního kloubu dle Lewita laterálním/mediálním pružením 

- Izometrické posilování m. quadriceps femoris bez odporu a s odporem overballu, 

vleže na zádech, izotonické posilování svalů hlezenních kloubů vsedě pomocí 

overballu: prošlápnutí overballu špičkou či patou vůči podložce, krouživé pohyby po 

overballu DK 

- Exteroceptivní facilitace dlaní „ježkem“ 

- PIR na svaly předloktí (extenzory, flexory) dle Lewita, bilaterálně třikrát 

- Obnovení kloubní vůle v drobných kloubech prstů, obnovení kloubní vůle 

v radiokarpálním skloubení ve všech směrech bilaterálně 

- Aktivní pohyby s dopomocí v RC kloubu PHK i LHK ve směru dorzální a palmární 

flexe, ulnární a radiální dukce, pasivní a aktivní pohyby do flexe v proximálních i 

distálních IP kloubech 2. – 5. prstu obou HKK 

- Nespecifická mobilizace lopatek vleže na břiše bilaterálně 

- Uvolnění zvýšeného svalového napětí v oblasti m.trapezius bilaterálně technikou 

míčkování 

- Vleže na zádech trakce krční páteře dle Lewita 

- Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

- PIR na krátké šíjové extenzory dle Lewita – počet opakování 3krát 

- PIR na m.trapezius dle Lewita vleže na zádech, bilaterálně tři opakování 
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Závěr: 

Subj.: pacientka se po terapii cítí dobře. Nejpříjemněji vnímá terapii v oblasti zad a krční 

páteře, kdy pociťuje okamžitou úlevu, hlavně po trakci krční páteře. Bolest kolenního kloubu 

hodnotí stejně jako před začátkem terapie, ale udává zlepšení hybnosti. 

Obj.: podařilo se zmobilizovat drobné klouby nohou, rukou. Dnes si pacientka opět stěžovala 

na palpační citlivost zápěstních kloubů při jejich mobilizaci. Otok kolenního kloubu je menší 

než před začátkem terapií, ale stále je přítomný, bilaterálně otok zápěstí, který se nemění. 

Podařilo se uvolnit napětí v oblasti šíjových svalů a trapézových svalů bilaterálně.  

Autoterapie:  

kontrola a korekce autoterapeutických cvičení z předešlých terapií. 

 

3.4.8 Terapeutická jednotka č.5 (24.1.2014) 

Status présens 

Subj.: pacientka se dnes cítí dobře. Bolest L kol.kl. přítomna, ale menší než předchozí dny, 

obtíže s hybností stále omezují chůzi pacientky, bolest ramenních kloubů bilaterálně, stěžuje 

si na bolest v oblasti krční páteře.  

Obj.: pacientka je dobře naladěná, ochotná spolupracovat. Otok levého kolene se jeví menší 

než minulou terapeutickou jednotku. Antalgické držení levé dolní končetiny v semiflexi L 

kol.kl., kůže v oblasti L kolene není jinak zbarvena než v oblasti P kol.kl., palpačně citlivé 

v oblasti patelly a úponů adduktorů stehna. Bilaterálně otok zápěstí, kůže je teplejší v této 

oblasti. Protrakce ramenních kloubů. Předsunuté držení hlavy, velká lordóza krční páteře. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Zmírnit bolestivost a otok levého kolenního kloubu 

- Uvolnit drobné klouby DKK a HKK, snížit otok v oblasti zápěstních kloubů 

bilaterálně 

- Zvýšení svalové síly DKK a HKK 

- Zmírnění bolesti ramenních kloubů bilaterálně 

- Zmírnit bolest v oblasti krční páteře 

Návrh terapie: 
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- Uvolnit měkké tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, protažení zkrácených svalů 

na DKK, posílení svalstva na dolních končetinách, obnovit kloubní vůli v kloubech, 

kde byla KV omezena, posílení svalstva HKK, protáhnout zkrácené prsní svaly 

bilaterálně, uvolnit zvýšené svalové napětí v oblasti krátkých extenzorů šíje, nácvik 

chůze o jedné vycházkové holi 

Provedení:  

- Exteroceptivní facilitace plosek chodidel za pomoci „ježka“ 

- Protažení m.triceps surae bilaterálně technikou PIR s protažením dle Jandy 

- Mobilizace drobných kloubů nohou, metatarzů – dorzálním, plantárním vějířem, 

trakční manipulace os calcaneus ventrálně bilaterálně, mobilizace patelly na LDK 

všemi směry, trakční manipulace talocrurálního skloubení bilaterálně dle Lewita 

- Trakce kolenního kloubu v ose bérce dle Lewita vlevo 

- Posilování svalů dolní končetiny analyticky podle svalového testu dle Jandy 

bilaterálně se zaměřením na extenzory a flexory kolenních kloubů 

- Exteroceptivní facilitace dlaní „ježkem“ 

- PIR extenzorů a poté i flexorů předloktí dle Lewita. Bilaterálně provedeno třikrát 

- Mobilizace drobných kloubů prstů, mobilizace RC kloubu ve všech směrech 

bilaterálně 

- Aktivní pohyby s dopomocí v RC kloubu PHK i LHK ve směru dorzální a palmární 

flexe, ulnární a radiální dukce, pasivní a aktivní pohyby do flexe v proximálních i 

distálních IP kloubech 2. – 5. prstu obou HKK 

- PIR na m.pectoralis major dle Lewita, bilaterálně tři opakování 

- Vleže na břiše nespecifická mobilizace lopatek bilaterálně 

- PIR na m.pectoralis minor dle Lewita, bilaterálně tři opakování 

- Vleže na zádech trakce krční páteře dle Lewita 

- Trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

- Nácvik chůze o jedné vycházkové holi a korekce stereotypu chůze o jedné vycházkové 

holi 

Závěr: 

Subj.: pacientka se po terapii cítí stejně jako před ní, ale je trochu unavená. Bolest levého 

kolenního kloubu jí přijde menší než před začátkem terapie, je ráda za cvičení a subjektivně 

vnímá zvýšení svalové síly na dolních končetinách. Protažení prsních svalů jí bylo zpočátku 
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nepříjemné, ale po terapii cítí úlevu a lepší hybnost ramenních kloubů, i když je bolest stále 

přítomna v krajních pozicích. 

Obj.: podařilo se zmobilizovat drobné klouby nohou a rukou. Otok levého kolenního kloubu 

přetrvává. Hybnost v tomto kloubu se nepatrně zvětšila směrem do extenze. Otok zápěstí se 

nepodařilo zmenšit bilaterálně. Při protažení prsních svalů jsem nalezla trigger pointy, které 

se terapií PIR podařilo odstranit. S pacientkou jsem se snažila nacvičit správný stereotyp 

chůze o jedné vycházkové holi, ale po skončení terapie se opět vrátila ke starému stylu chůze, 

kdy hůl drží v pravé ruce a délka kroku není stejná, odval chodidla na levé noze není 

přítomný. 

Autoterapie:  

pacientku jsem zainstruovala k lokalizovanému dýchání dle M. Bursové (abdominální část, 

spodní hrudní) a k rozvoji dechové vlny, nadále pokračovat v předchozích autoterapeutických 

cvičeních (Bursová, 2005). 

 

3.4.9 Terapeutická jednotka č.6 (27.1.2014) 

Status présens 

Subj.: po víkendu se nemocná cítí „nerozhýbaně“, ačkoliv cvičila sama každý den. Bolest 

levého kolene se zhoršila, stěžuje si na otok, kvůli kterému nemůže na nohu pořádně 

došlápnout. Dále jí trápí ztuhlost trapézových svalů a bolí jí celá šíje. 

Obj.: otok levého kolene, palpační citlivost v jeho okolí a hlavně na horní části patelly, 

semiflekční držení. Nacházím omezenou kloubní vůli patelly vlevo a to všemi směry. Otok 

zápěstních kloubů bilaterálně. Omezená kloubní vůle ramenních kloubů ventrodorzálně na 

obou stranách. Omezení kl.vůle lopatek při vyšetření vleže na boku bilaterálně. Protrakce 

ramen, předsunuté držení hlavy. Palpačně bolestivé úpony krátkých šíjových extenzorů. 

Hypertonus horní části trapézových svalů, hypertonické paravertebrální svaly (oblast hrudní 

páteře). Antalgická chůze, pacientka drží hůl na špatné straně (vpravo). 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Zmírnit bolestivost a snížit otok levého kolenního kloubu 

- Uvolnit drobné klouby DKK a HKK, zmenšit otok v oblasti zápěstních kloubů 

bilaterálně 

- Cvičení na zvýšení svalové síly DKK a HKK 



  

45 

 

- Zmírnění bolesti zad v oblasti hrudní a krční páteře 

- Nácvik chůze o jedné vycházkové holi 

- Kontrola autoterapeutického cvičení 

Návrh terapie: 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, protažení zkrácených svalů 

na DKK, posílení svalstva na dolních končetinách, obnovit kloubní vůli v kloubech, 

kde byla KV omezena, posílení svalstva HKK, uvolnit zvýšené svalové napětí 

hypertonických svalů, nácvik chůze o jedné vycházkové holi 

Provedení:  

- Exteroceptivní facilitace plosek chodidel za pomoci „ježka“ 

- Protažení m.triceps surae bilaterálně technikou PIR s protažením dle Jandy 

- Mobilizace drobných kloubů nohou, metatarzů – dorzálním, plantárním vějířem, 

mobilizace patelly na LDK všemi směry 

- Trakce levého kolenního kloubu vleže na zádech v semiflexi s otevíráním kloubní 

štěrbiny mediálním/laterálním směrem 

- Posilování svalů dolní končetiny analyticky podle svalového testu dle Jandy 

bilaterálně se zaměřením na extenzory a flexory kolenních kloubů, provedeno vleže na 

zádech s mírným odporem proti pohybu pacientky. 

- Exteroceptivní facilitace dlaní „ježkem“ 

- Mobilizace drobných kloubů prstů, mobilizace RC kloubu ve všech směrech 

bilaterálně 

- Mobilizace ramenních kloubů směrem ventrodorzálním dle Lewita a Rychlíkové 

bilaterálně 

- Posilování svalů horních končetin pomocí techniky PNF dle Kabata – 1.flekční a 

1.extenční diagonála metodou opakovaných kontrakcí bilaterálně 

- Vleže na zádech trakce krční páteře dle Lewita a trakce krční páteře s propracováním 

měkkých tkání dle Lewita 

- PIR krátkých extenzorů šíje dle Lewita – tři opakování 

- Nácvik chůze o jedné vycházkové holi a korekce stereotypu chůze o jedné vycházkové 

holi 
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Závěr: 

Subj.: pacientka se cítí po terapii lépe, pohyb na ní působí pozitivně. Bolest kolenního kloubu 

jí přijde menší než před začátkem terapie, otok se nepodařilo odstranit ani zmírnit. Periferie 

dolních a horních končetin vnímá uvolněněji po terapii, bolest v oblasti krční páteře je menší. 

Obj.: hybnost v kolenním kloubu se zhoršila, pacientka je schopná 165° do extenze aktivně, 

pasivně je rozsah pohybu až 170°. Na pravém koleni je omezená flexe do 100°, extenze je zde 

plná do 180°. Otok na levém koleni beze změn po terapii, koleno palpačně teplejší než pravé. 

Podařilo se zmobilizovat patellu směrem mediálním a laterálním. Po mobilizaci ramenních 

kloubů byla pacientka schopná provádět posilování svalů horních končetin pomocí metody 

PNF dle Kabata, ale v krajních polohách jí vnímala bolestivě na pravé straně. Korekce 

stereotypu chůze se nedaří opravit, pacientka po terapii vždy odchází s holí v opačné ruce, než 

byla zainstruována. 

Autoterapie:  

protažení paravertebrálních svalů vleže na zádech s pokrčenými dolními končetinami dle 

Mojžíšové – 2krát denně (Strusková, 2007). Pokračovat v předchozích autoterapeutických 

cvičeních. 

 

3.4.10 Terapeutická jednotka č.7 (28.1.2014) 

Status présens 

Subj.: dnes si pacientka stěžuje nejvíce na bolesti v ramenech a zápěstních kloubech, bolest 

levého kolene a bolest krční páteře. Jinak se cítí dobře, není unavená. 

Obj.: otok levého kolene, Nacházím omezenou kloubní vůli patelly vlevo, směrem kaudálním 

a kraniálním. Omezená hybnost do extenze L kolene, v pravém koleni je omezená hybnost do 

100° flexe. Posunlivost měkkých tkání v oblasti LDK je fyziologická, nenacházím žádné 

patologické bariéry. Otok zápěstních kloubů bilaterálně. Omezená kloubní vůle ramenních 

kloubů ventrodorzálně na obou stranách. Omezení kl.vůle lopatek při vyšetření vleže na boku 

bilaterálně. Palpačně bolestivé úpony krátkých šíjových extenzorů.  

Cíl terapeutické jednotky: 

- Zmírnit bolestivost a  snížit otok levého kolenního kloubu 

- Uvolnit drobné klouby DKK a HKK, zmenšit otok v oblasti zápěstních kloubů 

bilaterálně 
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- Cvičení na zvýšení svalové síly DKK a HKK 

- Zmírnění bolesti šíje a obou ramenních kloubů 

- Kontrola autoterapeutického cvičení 

Návrh terapie: 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, protažení zkrácených svalů 

na DKK, posílení svalstva na dolních končetinách, obnovit kloubní vůli v kloubech, 

kde byla KV omezena, posílení svalstva HKK, snížit zvýšené napětí v hypertrofických 

svalech. 

Provedení:  

- Exteroceptivní facilitace plosek chodidel za pomoci „ježka“ 

- Protažení m.triceps surae bilaterálně technikou PIR s protažením dle Jandy 

- Mobilizace drobných kloubů nohou a přednoží bilaterálně dle Lewita a Rychlíkové 

- Trakce kolenního kloubu v ose bérce dle Lewita vlevo 

- Posilování svalů dolní končetiny analyticky podle svalového testu dle Jandy 

bilaterálně se zaměřením na extenzory a flexory kolenních kloubů, provedeno vleže na 

zádech a s odporem proti overballu – přitahování paty k hýždím s overballem pod 

patou a následně oddalování do maximálně možné extenze kolene. Protlačování 

kolenního kloubu do overballu, který je vložen pod kolenem a zvedání paty 

z podložky. 

- Exteroceptivní facilitace dlaní „ježkem“ 

- Obnovení kloubní vůle v drobných kloubech prstů, obnovení kloubní vůle 

v radiokarpálním skloubení ve všech směrech bilaterálně 

- Mobilizace ramenních kloubů směrem ventrodorzálním dle Lewita a Rychlíkové 

bilaterálně 

- Posilování svalů horních končetin pomocí techniky PNF dle Kabata – 1.flekční a 

1.extenční diagonála metodou opakovaných kontrakcí bilaterálně 

- Vleže na břiše nespecifická mobilizace lopatek bilaterálně 

- Vleže na zádech trakce krční páteře dle Lewita 

- Uvolnění krčních fascií technikou rotační a „ždímací“ dle Lewita bilaterálně vsedě 

Závěr: 

Subj.: nemocná cítí po terapii mírnou únavu. Bolest levého kolene je mírnější než po ránu, ale 

přesto nedokáže dolní končetinu plně zatížit. 
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Obj.: uvolnění hypertonických svalů, protažení fascií v oblasti krční páteře na pravé straně, na 

straně levé zůstává patologická bariéra ve směru rotačním. Kloubní vůle drobných kloubů 

nohou byla obnovena, podařilo se zmobilizovat patellu na LDK všemi směry. Otok levého 

kolene se nedaří ovlivnit, stejně tak otok zápěstních kloubů přetrvává bilaterálně. Posilování 

svalů dolních končetin pacientka zvládá dobře, na horních končetinách je pohyb limitován 

občasnou bolestivostí ramenních kloubů zejména vpravo (v konečné fázi 1. flekční 

diagonály). 

Autoterapie:  

kontrola a korekce autoterapie z předchozích terapií. 

 

3.4.11 Terapeutická jednotka č.8 (29.1.2014)  

Status présens 

Subj.: pacientka se cítí trochu unaveně, ale chce dnes cvičit, bolest zápěstí, ramenních kloubů, 

levého kolenního kloubu a bolest zad v oblasti hrudní a krční páteře. 

Obj.: pacientka je ochotná spolupracovat, ale je unavená. Otok levého kolene aspekcí 

přítomný, ale zdá se mi menší než předchozí den. Antalgické držení levé dolní končetiny 

v semiflexi kol.kl., kůže v oblasti L kolene není jinak zbarvena než v oblasti P kol.kl., 

palpačně citlivé v oblasti patelly a úponů adduktorů stehna. Teplota levého kolena je stejná 

jako pravého. Bilaterálně otok zápěstí, kůže je teplejší v této oblasti. Protrakce ramenních 

kloubů a omezená kloubní vůle směrem ventrodorzálním bilaterálně. Předsunuté držení hlavy, 

velká lordóza krční páteře. Hypertonické trapézové a paravertebrální svaly (v Th páteři) 

bilaterálně. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Zmírnit bolestivost a otok levého kolenního kloubu 

- Uvolnit drobné klouby DKK a HKK, snížit otok v oblasti zápěstních kloubů 

bilaterálně 

- Zvýšení svalové síly HKK i DKK 

- Zmírnit bolest zad v oblasti hrudní a krční páteře 

- Snížit zvýšené svalové napětí svalů 

- Protáhnout zkrácené svaly DKK 
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Návrh terapie: 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, protažení zkrácených svalů 

na DKK, zvýšení svalové síly DKK a HKK, obnovit kloubní vůli v kloubech, kde byla 

KV omezena, uvolnit zvýšené svalové napětí v hypertonických svalech technikou PIR 

dle Lewita a technikou míčkování 

Provedení: 

- Exteroceptivní facilitace plosek chodidel za pomoci „ježka“ 

- Protažení zkrácených svalů DKK technikou PIR s protažením dle Jandy, bilaterálně 

- Mobilizace drobných kloubů nohou a přednoží, trakce talokrurálního kloubu dle 

Lewita, provedeno bilaterálně 

- Mobilizace patelly všemi směry na LDK 

- Trakce kolenního kloubu dle Lewita laterálním/mediálním pružením 

- Posilování svalů dolní končetiny bilaterálně se zaměřením na extenzory a flexory 

kolenních kloubů, provedeno vleže na zádech a s odporem proti overballu – 

přitahování paty k hýždím s overballem pod patou a následně oddalování do 

maximální možné extenze kolene. Protlačování kolenního kloubu do overballu, který 

je vložen pod kolenem a zvedání paty z podložky, izometrické posilování mm.gluteií 

- Exteroceptivní facilitace dlaní „ježkem“ 

- Aktivní pohyby s dopomocí v RC kloubu PHK i LHK ve směru dorzální a palmární 

flexe, ulnární a radiální dukce, pasivní a aktivní pohyby do flexe v proximálních i 

distálních IP kloubech 2. – 5. prstu bilaterálně 

- Mobilizace drobných kloubů prstů, mobilizace RC kloubu ve všech směrech 

bilaterálně dle Lewita a Rychlíkové 

- Nespecifická mobilizace lopatek vleže na břiše bilaterálně dle Lewita 

- Protažení a uvolnění podkoží  Kibblerovou řasou v oblasti paravertebrálních valů se 

zaměřením na Th-L přechod a oblast hrudní páteře  

- Protažení zádových fascií směrem kaudokraniálním a kraniokaudálním dle Lewita 

vleže na břiše 

- Snížení svalového napětí v oblasti m.trapezius technikou míčkování bilaterálně vleže 

na břiše 



  

50 

 

Závěr:  

Subj.: pacientka cítí úlevu po terapii v oblasti zad, technika míčkování je jí příjemná a přináší 

jí úlevu. Levé koleno jí po terapii bolí méně. 

Obj.: otok kolenního kloubu se nepodařilo během terapie zmenšit, bilaterálně otok zápěstí, 

který se také nemění. Technikou postizometrické relaxace dle Lewita jsem ovlivnila 

hypertonické svaly a to zejména v oblasti šíje, u kterých si pacientka stěžovala na bolest a 

přetížení. Došlo k protažení zádových fascií kaudálním i kraniálním směrem v oblasti hrudní 

páteře. Při posilování svalů DKK nemá pacientka na pravé noze problém, na levé DK trochu 

vázne pohyb směrem flekčním v kol.kloubu.  

Autoterapie: 

kontrola a korekce autoterapie z předchozích terapií. 

3.4.12 Terapeutická jednotka č.9 (30.1.2014)  

Status présens 

Subj.: pacientka se cítí dobře, je vyspalá, odpočatá, levé koleno jí dnes bolí nejméně za celou 

dobu terapií. Stěžuje si na ztuhlost v oblasti šíje. 

Obj.: otok levého kolene je přítomný, ale palpačně není koleno horké jako v předchozích 

dnech. Semiflekční držení L kol.kloubu, antalgická chůze. Omezená kloubní vůle drobných 

kloubů nohou a rukou. Otok zápěstních kloubů bilaterálně. Hypertonické trapézové svaly 

bilaterálně. Protrakční držení ramen, předsunuté držení hlavy. 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Zmírnit bolest levého kolenního kloubu a zmenšit jeho otok 

- Uvolnit drobné klouby DKK a HKK, snížit otok v oblasti zápěstních kloubů 

bilaterálně 

- Zvýšení nebo udržení svalové síly DKK 

- Odstranění bolesti m.trapezius bilat. a odstranění bolesti v oblasti krční páteře 

Návrh terapie: 

- Uvolnit měkké tkáně v oblasti levého kolenního kloubu, protažení zkrácených svalů 

na DKK, posílení svalů na DKK a HKK, uvolnění hypertonických svalů technikou 

PIR dle Lewita, nácvik chůze o jedné vycházkové holi 
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Provedení: 

- Exteroceptivní facilitace plosek chodidel za pomoci „ježka“ 

- Protažení m.triceps surae bilaterálně technikou PIR s protažením dle Jandy 

- Mobilizace drobných kloubů nohou, metatarzů – dorzálním, plantárním vějířem, 

obnovení kloubní vůle v Lisfrankově kloubu do rotace a směrem dorzoventrálním 

bilaterálně, trakce os calcaneus bilaterálně 

- Protažení flexorů kolenního kloubu a stehenních adduktorů metodou PIR 

- Trakce kolenního kloubu dle Lewita laterálním/mediálním pružením 

- Mobilizace patelly všemi směry na LDK 

- Posilování svalů dolní končetiny bilaterálně se zaměřením na extenzory a flexory 

kolenních kloubů, provedeno vleže na zádech a s odporem proti overballu – 

přitahování paty k hýždím s overballem pod patou a následně oddalování do 

max.možné extenze kolene. Protlačování kolenního kloubu do overballu, který je 

vložen pod kolenem a zvedání paty z podložky, izometrické posilování mm.glutei 

- Exteroceptivní facilitace dlaní „ježkem“ 

- Aktivní pohyby s dopomocí v RC kloubu PHK i LHK ve směru dorzální a palmární 

flexe, ulnární a radiální dukce, pasivní a aktivní pohyby do flexe v proximálních i 

distálních IP kloubech 2. – 5. prstu bilaterálně 

- Mobilizace drobných kloubů prstů, mobilizace RC kloubu ve všech směrech 

bilaterálně dle Lewita a Rychlíkové 

- Nespecifická mobilizace lopatek vleže na břiše bilaterálně dle Lewita 

- Protažení a uvolnění podkoží Kibblerovou řasou v oblasti paravertebrálních valů se 

zaměřením na Th-L přechod a oblast hrudní páteře  

- Snížení svalového napětí v oblasti m.trapezius technikou míčkování bilaterálně vleže 

na břiše 

- Nácvik správného stereotypu chůze o jedné vycházkové holi 

Závěr:  

Subj.: pacientka se cítí po terapii lépe, bolest v kolenním kloubu je zhruba stejná. Terapii 

v oblasti trapézových svalů a mobilizace lopatek vnímala příjemně. 

Obj.: podařilo se částečně protáhnout zkrácené svaly metodou PIR s protažením dle Jandy, 

uvolnit zvýšené napětí v oblasti hypertonických svalů technikou PIR. Zmobilizovala jsem 

patellu na levé DK všemi směry. Pacientka již zvládá bez obtíží posilování na DKK i HKK, 

na horních končetinách je ještě nutná mírná dopomoc při aktivních pohybech v zápěstí, 
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bilaterálně. Při nácviku správného stereotypu chůze o jedné vycházkové holi si pacientka 

stěžovala na bolest v levém kolenním kloubu, instruovala jsem jí ke zkrácení délky kroku a 

k držení hole v druhé HK, než je zvyklá (hůl drží v pravé HK). 

Autoterapie:  

kontrola autoterapie pacientky – pacientka provádí všechny cviky správně, kromě protahování 

m.trapezius, kdy jsem musela korigovat postavení hlavy a ramen při provádění cviku. 

3.5 Výstupní kineziologické vyšetření 

Status présens 

Obj.: váha: 65 kg, výška: 163 cm, BMI: 24,46 (norma), pomůcky: brýle na čtení a 

naslouchátko (které po dobu hospitalizace v RÚ u sebe neměla), pacientka je orientovaná, 

lucidní, spolupracuje, afebrilní, bez ikteru a cyanózy, mírná dysfonie, pacientka bude dnes 

propuštěna z péče v Revmatologickém ústavu do domácí péče. 

 

Subj.: Pacientčina bolest v levém kolenním kloubu je sice menší než před začátkem terapií, 

ale zcela nezmizela. Otok vnímá menší, teplota obou kolenních kloubů je nyní stejná. Bolest 

v ramenních kloubech je také menší, ale bolest v oblasti krční páteře přetrvává.  

 

3.5.1 Vyšetření stoje 

Statické 

Zezadu:  

Paty kulaté, širší stojná baze, kontura hlezenních kloubů nevybočuje, klouby jsou 

bilaterálně ve fyziologickém postavení, levá achillova šlacha je užší než pravá, lýtkové 

svalstvo je na PDK hypertrofičtější. Levý kolenní kloub je v semiflexi, linie adduktorů jsou 

mírně vykrojené bilaterálně a stýkají se v horní části stehen. Levá subgluteální rýha je níže 

než pravá. Pravé gluteální svalstvo je zatnuté, levé povolené, ale není ochablé. Celá PDK 

v mírné vnitřní rotaci, váha těla je z větší části na pravé dolní končetině. Bederní lordóza 

s vrcholem v Th-L přechodu, páteř je vybočená doleva zhruba od L2 až po Th10 obratel, poté 

je páteř vybočena na levou stranu v oblasti horní hrudní a spodní krční páteře. Paravertebrální 

valy na pravé straně větší než svalstvo na levé straně, pacientka je celým trupem ukloněna na 
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pravou stranu. Bilaterálně odstávající spodní úhly lopatek, zvětšené horní trapézové svaly. 

Levé rameno je výše než pravé. Hlava rotována doprava s mírným úklonem doleva. Lokty 

jsou bilaterálně v mírné semiflexi, ruce volně visí podél těla. Pravá tajle je více vykrojená než 

levá, thorakobrachiální trojúhelníky nejsou viditelné, protože pacientka má paže přitisknuty 

těsně k trupu. 

Zepředu:  

LDK je jen mírně předsunuta oproti PDK. Levé chodidlo je mírně vytočeno zevně, 

pravé chodidlo je v nulovém postavení. Příčné klenby bilaterálně propadlé, pravá podélná 

klenba je více spadlá než levá, což by odpovídalo většímu zatížení pravé dolní končetiny. Na 

hlavičce prvního metatarzálního kloubu je červený otlak, pravý palec je lehce valgózní. 

Kontury hlezenních kloubů jsou v normě, kotníky nejsou vybočené žádným směrem. Levá 

patella deviuje směrem laterálním, pravá směrem mediálním. Linie adduktorů symetrické, 

levé stehenní svalstvo je oproti pravému ochablejší. Umbilikus je přetahován k levé straně. 

Břišní svalstvo ochablé, jak přímé břišní, tak i šikmé břišní svaly. Hrudník v lehce 

inspiračním postavení. Celý trup nakloněn na pravou stranu. Thorakobrachiální trojúhelníky 

nejsou viditelné. Bilaterálně pozoruji prohlubeň nad klíčními kostmi a hypertrofický 

m.sternocleidomastoideus. Levý trapézový val je větší než pravý, levé rameno je výše. Hlava 

je ukloněna mírně doprava a rotována doleva. Pravý loketní kloub je níže než levý. Prsty jsou 

sevřeny v pěst. 

Zboku:  

Levá dolní končetina je mírně předsunuta před pravou dolní končetinou. Levý 

kolenní kloub je v mírné semiflexi, pravý je v plné extenzi. Pravý hlezenní, kolenní a kyčelní 

kloub jsou v jedné linii nad sebou, u levé dolní končetiny vybočuje z linie kolenní kloub a 

trochu i kyčelní kloub, který je také v mírné semiflexi. Gluteální svalstvo v normotonii 

bilaterálně. Prominence břišní stěny, hrudník v inspiračním postavení. Páteřní křivka je 

oploštělá v bedrech, hrudní kyfóza je zvětšená, protrakce ramenních kloubů bilaterálně, 

zvětšená krční lordóza a předsunuté držení hlavy. Lokty jsou v mírné semiflexi, prsty jsou 

opět ve flekčním držení. 

Vyšetření pánve (palpační):  

SIPS – pravá spina výše, než levá 

SIAS – pravá spina iliaca anterior superior je výše, než levá, zároveň jsou SIAS níže, než 

SIPS 
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Palpace výšky crist – pravá crista výše, než levá crista 

Pánev je zešikmená na pravou stranu, pánev je ve fyziologické anteverzi. 

Stoj na dvou vahách: 

Celková váha pacientky je 65 kg, vyšetření provedeno pomocí dvou analogových vah. 

Na L – 30 kg 

Na P – 35 kg 

Trendelenburg-Duchennova zkouška – provedení pouze stoj na pravé DK, stoj není zcela 

stabilní, je patrný pokles pánve na levé straně, celý trup se přenesl nad pravou DK, titubace 

v oblasti hlezenního kloubu. 

Véleho test – postavení prstců hodnotím stupněm C. 

Rhombergův test – testovala jsem pouze první a druhý stupeň Rhombergova testu, kvůli 

obavě z možného pádu pacientky při zavření očí. 

Rhomberg I – pacientka stoj zvládá bez výrazných titubací, je přítomna pouze občasná hra 

šlach na hřbetu chodidel. 

Rhomberg II – titubace v oblasti hlezenních kloubů, více na PDK, viditelná hra šlach na dorzu 

chodidel. 

Dynamické 

Flexe trupu:  

Rozvíjení páteře minimální v bederní části páteře i v hrudní části páteře. Flexi provádí 

plynule, stabilně. Při předklonu vidím skoliotické zakřivení páteře v hrudní oblasti páteře, 

rozdílně vysoko paravertebrální valy hrudní páteře, které ani po delší době nezaujmou stejnou 

výšku. 

Extenze trupu:  

Při provádění pohybu je nejvýraznější zalomení v oblasti Th-L přechodu, výrazná aktivita 

paravertebrálních valů, provedení je stabilní a plynulé. 

Lateroflexe doleva:  

Provedení úklonu doleva je stabilní, pacientka pohyb provádí plynule, páteř se téměř nerozvíjí 

v oblasti horní hrudní páteře, největší zalomení je v oblasti Th-L přechodu.  
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Lateroflexe doprava:  

Provedení je stabilní a plynulé, rozvíjení páteře není rovnoměrné, viditelné zalomení v Th-L 

přechodu, téměř nulové rozvíjení v horní hrudní páteři. 

3.5.2 Vyšetření chůze 

K chůzi používá vycházkovou hůl, kterou drží v PHK, chůze je stabilní, 3 dobá, 

rytmus chůze je pravidelný. Široká baze chodidel, nestejná délka kroku, pravou dolní 

končetinou dělá delší krok než levou. V levém kolenním kloubu neudělá plnou extenzi, kloub 

je v neustálé semiflexi. Pravou DK našlapuje na patu, zevní hranu chodidla a pak teprve na 

prstce, LDK je při chůzi přisunována kousek před PDK, odval a dopad chodidla je zde téměř 

nulový. Odraz pravého chodidla je z hlaviček 2. a 3. metatarzu. Chůze vychází z kyčelních 

kloubů, jedná se o proximální typ chůze. Trup je při pohybu ztuhlý, bez pohybu, je patrná 

aktivita v oblasti paravertebrálních valů bilaterálně a to zejména v oblasti hrudníku. Trup je i 

při chůzi nakloněn na pravou stranu. 

Modifikace chůze:  

Chůze po patách, po špičkách – pacientka zvládne udělat pouze pár krůčků, chůze je 

velmi nestabilní 

Chůze se vzpaženými HKK – pro bolestivost ramenních kloubů a nestabilitu chůze 

bez opěrné pomůcky netestována 

Chůze v podřepu – netestována pro bolest a otok levého kolenního kloubu 

3.5.3 Palpační vyšetření 

Vyšetření měkkých tkání bylo provedeno dle Lewita (Lewit, 2003). 

Kůže:  

Skin drag kůže zad – změna potivosti v oblasti paravertebrálních valů hrudní páteře, kde je i 

horší protažitelnost kůže. Jiné změny protažitelnosti nebo potivosti kůže na zádech jsem 

nenalezla. 

Podkoží :  

Vyšetření podkoží Kibblerovou řasou, zhoršená protažitelnost podkoží v oblasti 

paravertebrálních svalů v hrudní páteři bilaterálně. Ve zbylých oblastech zad bylo podkoží 

možné volně nabrat a protáhnout. 
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Fascie:  

U fascií na hrudníku jsem nenalezla žádnou patologickou bariéru bilaterálně. Při vyšetření 

fascií krční páteře technikou ždímání jsem nalezla omezení na levé straně oproti straně pravé, 

kde jsem tuto patologickou bariéru nenalezla. Při vyšetření zádových fascií jsem nalezla 

patologickou bariéru směrem kraniokaudálním bilaterálně. Jiné omezení v protažitelnosti 

fascií jsem nenalezla. 

Sval:  

Celkově je svalstvo na LDK hypotrofičtější než na PDK, levý m.rectus femoris je ochablejší 

v porovnání s pravým, který je normotonický, gluteální svalstvo symetrické, ale levá hýždě je 

povolena při stoji, pravá je aktivně zapojena. Palpačně nacházím hypertonické paravertebrální 

valy hrudní páteře a levý musculus trapezius. Svalstvo horních končetin je bilaterálně 

normotonické. M.pectoralis major napjatý na pravé straně, bilaterálně hypertonický 

m.sternocleidomastoideus. Palpačně bolestivé úpony krátkých extenzorů šíje a m.trapezius 

bilaterálně.  

Periostové body:   

Z periostových bodů jsem nalezla u pacientky bolestivé tyto: 

Hlavička fibuly – LDK 

Horní okraj patelly – LDK 

Bolestivost periostových bodů na dolní končetině přisuzuji otoku kolenního kloubu. 

Palpace ruky: 

Potivost dlaní normální, dlaně jsou volné, nejsou ztuhlé, fascie na dorzální i ventrální straně 

dlaní jsou volné bilaterálně, otok drobných kloubů ruky není přítomen, až na proximální IP 

kloub ukazováčku pravé horní končetiny a 1. MCP kloub palce na pravé horní končetině, 

které jsou mírně oteklé, zápěstní klouby jsou bilaterálně oteklé v oblasti distálních konců 

radia a ulny. Pacientka stále nosí návleky na zápěstních kloubech, aby je měla v teple a také jí 

je stlačují, což je jí příjemné dle jejích slov. 
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3.5.4 Vyšetření pohybových stereotypů podle Jandy 

Extenze kyčle: 

Pravá – sled zapojení svalových skupin: 1. „hamstringy“ na homolaterální straně, 2. zapojení 

vzpřimovačů bederní páteře na kontralaterální straně, 3. bederní vzpřimovače páteře na 

homolaterální straně, 4. vzpřimovače hrudní páteře na kontralaterální straně, 5. vzpřimovače 

hrudní páteře homolaterálně, 6. zapojení m.gluetus maximus homolaterálně. 

Levá – Provedení extenze kyčle na levé straně bylo stejné jako na straně pravé. 

Abdukce kyčle: 

Pravá – „tensorový“ mechanismus, DK nesměřuje do flexe v kyčelním kloubu. 

Levá – „tensorový“ mechanismus a flexe DK v kyčelním kloubu. 

Flexe trupu:  

Nezvládá provézt pohyb s nataženými dolními končetinami. 

Flexe hlavy:  

Obloukovitá flexe hlavy v plném rozsahu pohybu (brada do fossa jugularis). 

Abdukce ramene: 

Pravá – Horní část m.trapezius se výrazněji zapojuje až při 50° abdukce HK, ale jeho aktivita 

je viditelná již od počátku pohybu, při pohybu zpět do addukce je zřetelný intenční tremor 

končetiny a odstává spodní úhel lopatky. 

Levá – Provedení pohybu shodné jako na pravé straně, přičemž na levé straně je m.trapezius 

větší než na straně pravé, také odstává spodní úhel lopatky při pohybu směrem do addukce 

z abdukce HK. 

Klik:  

Tento pohybový stereotyp jsem u pacientky nevyšetřovala z důvodu bolestivosti 

radiocarpálního kloubu bilaterálně. 

3.5.5 Vyšetření dechového stereotypu 

Vyšetření dechové vlny provedeno dle vyšetření z Kineziologie pro klinickou praxi 

(Véle, 1997). 
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Dechová vlna nepřítomna, dech je povrchový, pacientka dýchá hlavně do hrudníku, 

břišní dýchání nevyužívá, pouze pokud se jedná o facilitované dýchání, kdy je k němu 

zainstruována.  

3.5.6 Orientační vyšetření základních denních činností 

Pacientka je plně soběstačná, nepotřebuje asistenci k běžným denním činnostem. 

Největším omezením je pro ni v současnosti bolest levého kolenního kloubu, která jí limituje 

ve vzdálenosti, kterou může ujít. Nyní ujde zhruba 500-600 metrů bez zastávky. Pacientka se 

doma stará o manžela, který v nedávné době prodělal CMP. 

3.5.7 Testování úchopů dle Nováka 

Vyšetření a charakteristika úchopů převzato z Vyšetřovacích metod hybného systému 

(Haladová, 2005). 

Dominantní ruka pacientky je pravá. 

Jemné, precizní typy úchopů: 

Štipec, špetka, klíčový (laterální) úchop: zvládá bilaterálně bez obtíží všechny typy 

úchopů 

Silové typy úchopů: 

Kulový, válcový, háček: pacientka tyto typy úchopy zvládá, ale pro nízkou svalovou 

sílu a bolesti v pravém ramenním kloubu není pro ní vhodné přenášet těžší břemena. 

3.5.8 Vyšetření svalové síly dle Jandy 

 Pohyb Sval P L 

Krk Flexe 

sunutím 

m.sternocleidomastoideus 3 

Flexe 
obloukem 

mm.scaleni 3+ 

Extenze m.trapezius 4+ 4+ 

Lopatka Abdukce m.serratus anterior 4 3+ 

Addukce a 
rotace 

mm.rhomboidei mjr. et mnr. 

m.trapezius pars medialis 

4+ 4 

Elevace m.trapezius pars cranialis 4+ 4 

Deprese m.trapezius pars caudalis 4+ 4+ 
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Rameno Anteflexe m.deltoideus pars ant., m.coracobrachialis 4- 

Retroflexe m.latissimus dorsi 4+ 4 

Abdukce m.deltoideus pars med., m.supraspinatus 4 4+ 

Abdukce 
v horizontále 

m. deltoideus pars post. 4- 

Addukce 
horizontální 

m.pectoralis mjr. 4+ 

Rotace zevní m.infraspinatus, m. teres minor 4 4+ 

Rotace 
vnitřní 

m.subscapularis, m.teres major 3 

Loket Flexe m.biceps brachii,m.brachialis, 
m.brachioradialis 

4+ 

Extenze m.triceps brachii 4+ 

Předloktí Supinace m.supinator, m.biceps brachii 3+ 

Pronace m.pronator teres, m.pronator quadratus 3+ 

Zápěstí Flexe a 
radiální 
dukce 

m.flexor carpi radialis 4 

Flexe a 
ulnární 
dukce 

m.flexor carpi ulnaris 4 

Extenze a 
radiální 
dukce 

m.extensor carpi radialis longus et brevis 3+ 

Extenze a 

ulnární 

dukce 

m.extensor carpi ulnaris 3+ 

Prsty  Flexe MP mm.lumbricales 4 

Flexe IP 1 m.flexor dig.superficialis 3+ 3 

Flexe IP 2 m.flexor dig.profundus 3+ 

Extenze m.extensor digitorum 3+ 3 

Abdukce mm.interossei dorsales, m.abductor digiti quinti 3 

Addukce mm.interossei volare 3 3 

Oposice 
malíku 

m.opponnens digiti quinti 3 

Palec Opozice m.opponnens pollicis 3 3+ 
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Flexe MP m.flexor poll.brevis 3+ 

Flexe IP m.flexor poll.longus 3+ 

Extenze MP m.extensor pollicis brevis 3 3 

Extenze IP m.extensor pollicis longus 3+ 

Abdukce m.abductor pollicis longus et brevis 3+ 

Addukce m.adductor pollicis 3+ 

Trup Flexe m.rectus abdominis 3- 

Extenze 
thorak. 

m.sacrospinalis 3 

Extenze 
lumb. 

m.illiocostalis, m.quadratus lumborum 3- 

Rotace m.obliquus externus abdominis, m.internus 
abdominis 

3- 

Elevace 
pánve 

m.quadratus lumborum 4 

Kyčel Flexe m.illiopsoas 5 

Extenze m.gluteus maximus, flexory kol.kloubů 4 

Abdukce m.gluteus med.et min., m.tensor fasciae latae 4+ 4 

Addukce mm.adductores 4+ 

Rotace zevní m. quadratus femoris 

m. piriformis 

m. gluteus maximus 

m. gemellus superior et 

inferior 

m. obturatorius externus 

m. obturatorius internus 

4+ 4 

Rotace 
vnitřní 

m.gluteus minimus, m.tensor fasciae latae 4 4 

Koleno Flexe m.biceps 
femoris,m.semitendinosus,m.semimembranosus 

4+ 4+ 

Extenze m.quadriceps femoris 5 4+ 

Kotník Flexe 
plant.při 
flexi kol. 

m.soleus 5 4+ 

Flexe plant. 
při extenzi 
kol. 

m.triceps surae 5 4+ 

Inverze a m.tibialis anterior 5 4+ 
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dorziflexe 

Inverze 
z flexe 

m.tibialis posterior 5 4 

Everze mm.peronei 4+ 

Prsty 3 
čl. 

Flexe MP mm. lumbricalis  4+ 

Flexe IP 1 m. flexor dig. brevis 4 

Flexe IP 2 m. flexor dig. longus 4 

Extenze m. extensor dig. longus et brevis 4- 

Abdukce mm.interossei dorsales, m.abductor hallucis 3 

Addukce mm.interossei plantares, m. adductor hallucis 4 

Palec Flexe m.flexor hallucis longus et brevis 4+ 

Extenze m.extensor hallucis longus 4 

Tab.č. 12 – Výstupní hodnocení svalové síly dle Jandy 

 

3.5.9 Orientační neurologické vyšetření 

Vyšetření provedeno dle Neurologie v rehabilitaci (Pfeiffer, 2007). 

Vyšetření hlavových nervů 

I – bpn, II – krátkozrakost bilaterálně, III – bpn, IV – bpn, V – bpn, VI –bpn, VII– bpn, 

VIII – vestibulární část bpn, kochleární část nervu – lehká nedoslýchavost, IX – bpn, X – bpn, 

XI – bpn, XII – bpn 

*bpn – bez patologického nálezu 

Vyšetření ŠOR 

Hodnocení šlachookosticových reflexů dle Véleho (Véle, 1997). 

Reflexy na HKK 

Bicipitový – bilaterálně 4 

Tricipitový – bilaterálně 4 

Flexory předloktí – bilaterálně 4 

Styloradiální – bilaterálně 3 

Radiopronační – bilaterálně 3 
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Reflexy na DKK 

Patellární reflex – bilaterálně vyhaslý (na LDK otok, na PDK po TEP kolene) 

Reflex achillovy šlachy – bilaterálně 3 

Medioplantární reflex – bilaterálně 2 

Vyšetření zánikových jevů 

Vyšetření jsem neprováděla ani na horních končetinách, ani na dolních končetinách, 

neboť by mohlo být ovlivněno bolestí v zápěstních, ramenních a kolenních kloubech, což by 

znehodnotilo výpovědní hodnotu daného vyšetření. 

Vyšetření iritačních jevů 

Na HKK – Justerův reflex, Hoffmanův reflex, dlaňo-bradový reflex Marinesca-

Radoviciho – všechny tyto pyramidové jevy byly u pacientky negativní. 

Na DKK – Babinského příznak, Chaddockův příznak, Oppenheimův příznak, reflex 

Žukovskij-Kornilov – všechny tyto pyramidové jevy se na DK pacientky nevyskytovaly, tudíž 

byly negativní. 

Vyšetření taktilního čití: 

Vyšetření jsem dělala po dermatomech na HKK – C5, C6, C7, C8, na DKK – L2, L3, 

L4, L5, S1, pacientka měla při vyšetřování zavřené oči. 

Na HKK – pacientka cítí dotek na obou končetinách stejně, na DKK je čití u kolene 

levé dolní končetiny změněno, pacientka udává, že dotyk necítí tak intenzivně jako na druhé 

končetině. 

Schopnost stereognózie je v pořádku, pacientka rozeznala předměty, které jsem jí 

vkládala do rukou, když měla zavřené oči. 

Vyšetření polohocitu a pohybocitu: 

Vyšetření polohocitu a pohybocitu jsem prováděla na prstech dolních a horních 

končetin při zavřených očích pacientky. 

Pacientka je schopná určit správnou polohu a pohyb na obou HK i na obou DK. 

3.5.10 Vyšetření jizvy 

Jizva na pravém kolenním kloubu je dobře zhojená, barva je shodná s okolní barvou 

kůže, jizva není vystouplá, je dobře protažitelná. Délka jizvy je 15 cm. 



  

63 

 

Jizvy po nedávné lymfadenopatii jsou v oblasti podpaží (v přední axilární řase), levá 

jizva je lehce protažitelná, není přirostlá k ostatním měkkým tkáním, délka 5 cm, pravá jizva 

je mírně přirostlá k ostatním měkkým tkáním a není tak lehce protažitelná jako jizva na levé 

straně, její zbarvení je lehce purpurové, délka jizvy 5 cm. 

 

3.5.11 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 L P 

M.triceps surae 0 0 

Flexory kyčelního kloubu 
M.iliopsoas 
M.rectus femoris 
M.tensor fasciae latae 

 

1 

1 

1 

 

1 

0 

1 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

M.piriformis 1 1 

Paravertebrální zádové svaly 1 1 

M.pectoralis major 
Část sternální dolní 
Část sternální střední a horní 
Část klavikulární a m.pectoralis minor 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

M.trapezius – horní část 1 0 

M.levator scapulae 0 0 

M.sternocleidomastoideus 1 1 

Tab.č. 13 – Výstupní hodnocení zkrácených svalů 

 

3.5.12 Antropometrie 

Antropometrické vyšetření bylo měřeno krejčovským metrem a provedeno dle Haladové a 

Nechvátalové (Haladová, 2005). 

Délkové rozměry končetin 

 L (cm) P (cm) 

Délka dolní končetiny (umbilikální) 92 92 

Délka dolní končetiny (anatomická) 83 81 
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Délka dolní končetiny (funkční) 82 82 

Délka paže 33 33 

Délka předloktí 23 23 

Délka ruky k daktylionu 77 77 

Délka dlaně + 3.prstu 16,5 16,5 

Tab.č. 14 – Výstupní měření délkových rozměrů končetin 

Obvodové rozměry končetin 

 L (cm) P (cm) 

Obvod paže v klidu (zatnutý m.biceps brachii) 30 (31) 29 (30) 

Obvod přes metakarpy 18 18,5 

Obvod přes loket 25 26 

Obvod přes processi 18 17,5 

Obvod kol.kloubu přes patellu 41 40 

Obvod kolenního kloubu 10 cm nad patellou 45,5 44 

Obvod kolenního kloubu přes tuberositas tibiae 34,5 35 

Tab.č. 15 – Výstupní hodnocení obvodových rozměrů končetin 

 

Distance na páteři 

Thomayerova vzdálenost 10 cm 

Schöberova vzdálenost 5 cm 

Stiborova vzdálenost 4,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost 1,5 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 0 cm 

Čepojevova vzdálenost 0 cm 

Forestierova fleche 0 cm 

Lateroflexe doprava 20 cm 

Lateroflexe doleva 20 cm 

Tab.č. 16 – Výstupní měření rozvíjení páteře 
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3.5.13 Goniometrické vyšetření 

V závěru terapií s pacientkou jsem dostala k dispozici RTG snímky pacientky, na 

snímku hrudníku je viditelná skoliotická křivka krční páteře a nesymetrické postavení 

pletenců ramenních (viz přílohy – obrázek č.1), na dalším snímku je levý kolenní kloub, ve 

kterém je viditelné zúžení kloubní štěrbiny (viz přílohy – obrázek č.2), na obrázku č.3 je 

ventrální snímek dlaní a zápěstních kloubů pacientky, jsou zde patrné kloubní změny v oblasti 

zápěstních kloubů a zánětlivá ložiska (obrázek č.3), na posledním snímku jsou také dlaně a 

zápěstní klouby pacientky, ale z dorzální strany (viz přílohy – obrázek č.4). 

 Pasivní pohyb 

 P L 

Ramenní kloub S: 20-0-180 S: 25-0-180 

F: 180-0-0 F: 180-0-0 

T: 20-0-120 T: 25-0-120 

R: 90-0-75 

Bolest při VR 

R: 90-0-85 

Loketní kloub S: 0-0-130 S: 0-0-130 

R: 85-0-85 R: 85-0-90 

Zápěstní kloub S: 50-0-40 S: 45-0-40 

F: 10-0-20 F: 10-0-20 

MCP 1 S: 10-0-70 S: 10-0-70 

MCP 2 S: 10-0-90 S: 10-0-90 

MCP 3 S: 10-0-90 S: 10-0-90 

MCP 4 S: 10-0-90 S: 10-0-90 

MCP 5 S: 10-0-90 S: 10-0-90 

IP proximální (1) S: 0-0-100 S: 0-0-100 

IP proximální (2) S: 0-0-100 S: 0-0-100 

IP proximální (3) S: 0-0-100 S: 0-0-100 

IP proximální (4) S: 0-0-100 S: 0-0-100 

IP proximální (5) S: 0-0-100 S: 0-0-100 

IP distální (2) S: 0-0-85 S: 0-0-85 

IP distální (3) S: 0-0-85 S: 0-0-85 

IP distální (4) S: 0-0-85 S: 0-0-85 

IP distální (5) S: 0-0-80 S: 0-0-80 
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Kyčelní kloub S: 25-0-110 S:25-0-120 

F: 10-0-40 F: 10-0-35 

R: 30-0-30 R: 30-0-30 

Kolenní kloub S: 0-0-100 S: 5-15-120 

Hlezenní kloub S: 40-0-35 S: 40-0-20 

R: 10-0-25 R: 10-0-25 

MTP1 S: 60-0-35 S: 60-0-40 

MTP2 S: 60-0-40 S: 60-0-40 

MTP3 S: 60-0-40 S: 60-0-40 

MTP4 S: 60-0-40 S: 60-0-40 

MTP5 S: 50-0-40 S: 50-0-40 

Krční páteř S: 40-0-20 

F: 45-0-45 

R: 40-0-45 

Hrudní páteř F: 30-0-20 

R: 10-0-10 

Tab.č. 17 - Výstupní hodnocení goniometrických rozsahů v kloubech 

3.5.14 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

Kloubní vůli jsem vyšetřila ve všech kloubech všemi směry, uvedeny jsou pouze 

klouby, kde byl nalezen patologický nález. 

Ramenní kloub - vpravo – kloubní vůle je omezena směrem ventrodorzálním, kdy je navíc 

kloub bolestivý 

Distální radioulnární kloub – omezení kloubní vůle směrem dorzálním, bilaterálně + 

bolestivost 

Radiokarpální kloub – omezení kloubní vůle směrem dorzálním bilaterálně (pacientka má 

omezenou palmární flexi zápěstí), bilaterálně omezená kloubní vůle směrem radiálním 

(omezená ulnární dukce), při vyšetření klopení os trapezium volárně opět bilaterálně omezení 

kloubní vůle (vázne radiální dukce) – vyšetření kloubní vůle v oblasti radiokarpálního kloubu 

bylo bolestivé pro pacientku 

Drobné klouby ruky: 

CMC kloub palce – omezení směrem volárním na pravé HK 

MCP kloub palce – na pravé straně nacházím omezení kloubní vůle směrem dorzálním 
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Proximální IP kloub – na 2.prstě pravé ruky nacházím omezenou kloubní vůli směrem 

dorzálním, volárním i rotačním 

Patella – omezení kloubní vůle směrem kaudálním na levém kolenním kloubu 

Hlavička fibuly – vlevo – kloubní vůle omezena dorzálně i ventrálně, při vyšetřování 

bolestivost  
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3.5.15 Závěr výstupního kineziologického rozboru 

U vyšetření stoje je nejvýraznější semiflekční držení a otok levého kolenního kloubu, 

které ovlivňuje celé posturální postavení pacientky a narušuje i krokový mechanismus chůze, 

kdy pacientka pro bolest neprovádí odval chodidla od podložky a na končetinu si není 

schopna plně stoupnout. Z dalších výrazných nálezů je otok hlavičky prvního metatarzálního 

kloubu na pravé dolní končetině a mírně valgózní postavení pravého palce. Pacientka má 

skoliózu v oblasti spodní hrudní páteře, která je kompenzována v oblasti horní hrudní páteře. 

Celý trup je ukloněn na pravou stranu, rovněž váha těla je více na pravé straně, jak vyplývá i 

z vyšetření stoje na dvou vahách, kdy je zatížení ještě ve fyziologické normě, ale je více na 

pravé dolní končetině. Levý trapézový sval je větší než pravý, také levé rameno drží pacientka 

výš než pravé. Přetížení trapézových svalů se odráží na provedení stereotypu abdukce 

ramenních kloubů, kdy se bilaterálně jako první zapojuje m.trapezius a to jeho horní část. 

Výrazná je krční lordóza a předsunuté držení hlavy, která je navíc mírně rotovaná doprava a 

ukloněna lehce doleva. Pacientka je schopna sebeobsluhy a nepotřebuje asistenci u žádné 

z běžných denních činností.  

 

3.6 Zhodnocení efektu terapie 

Z porovnání vstupního a výstupního vyšetření jsem nalezla tyto změny, které nastaly 

po terapiích. 

Z vyšetření stoje na dvou vahách je zřejmé, že pacientka se naučila zatěžovat více 

levou dolní končetinu. Stále je patrný lehký otok levého kolenního kloubu, který je ale menší, 

než před terapiemi, jak dokládá tabulka obvodových rozměrů DKK (viz tabulka č.15). Levý 

kolenní kloub je v antalgickém postavení, tzn. v mírném semiflekčním držení i přesto, že 

došlo k uvolnění zkrácených svalů v této oblasti i odstranění reflexních změn na LDK. Úklon 

celého trupu na pravou stranu přetrvává. Skoliotické držení páteře se upravit nepodařilo, 

přestože došlo k protažení zkrácených paravertebrálních svalů na st. 1. Došlo k uvolnění 

přetížených trapézových svalů bilaterálně, ale i přesto pacientka drží levý ramenní kloub výše 

než pravý. Hlava je stále v předsunutém držení, ale předsun je menší než před zahájením 

terapií, protože došlo k uvolnění šíjového svalstva, které pacientka uváděla jako bolestivé, 

nyní jí bolí méně. Bolestivost ramenních kloubů je menší, ale stále přítomná, navíc došlo ke 

zvětšení rozsahu pasivních pohybů v těchto kloubech viz tabulka č.18. 
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Chůze pacientky je rychlejší, změnila se i délka kroku vykonávána levou dolní 

končetinou, ale odval chodidla je zde nulový, pacientka končetinu pouze předsunuje před 

PDK. Odval chodidla PDK je lepší, probíhá plynule a poslední fáze odvalu je z hlaviček 2. a 

3. metatarzu. K chůzi používá jednu vycházkovou hůl, kterou drží v PHK, přestože byla 

instruována k držení v LHK. 

V následující tabulce jsou vypsány pouze pohyby v kloubech, u kterých došlo po 

terapii ke zlepšení. V kloubech, které zde nejsou uvedeny nedošlo k žádnému zlepšení, ale ani 

ke zhoršení v rozsahu. Pozitivně hodnotím zejména lepší hybnost v levém kolennímu kloubu, 

který pacientku bolel nejvíce. 

 

Pasivní pohyb 

 Před terapiemi Po terapiích 

Kloub P L P L 

Ramenní kloub R: 90-0-65 

Bolest při VR 

R: 90-0-80 R: 90-0-75 

Bolest v krajní 
pozici u VR 

R: 90-0-85 

Zápěstní kloub S: 40-0-35 S: 40-0-30 S: 50-0-40 S: 45-0-40 

Prsty na HK: 

MCP1  S: 10-0-60 S: 10-0-70 S: 10-0-70 S: 10-0-70 

Kyčelní kloub F: 10-0-35 F: 10-0-35 F: 10-0-40 F: 10-0-35 

R: 30-0-20 R: 30-0-15 R: 30-0-30 R: 30-0-30 

Kolenní kloub S: 0-0-100 S: 15-20-120 S: 0-0-100 S: 5-15-120 

Krční páteř S: 35-0-20 S: 40-0-20 

F: 40-0-45 F: 45-0-45 

R: 35-0-45 R: 40-0-45 

Tab.č. 18 – Zvětšení pasivního rozsahu pohybu po terapiích 

 

Z testování svalové síly dle Jandy uvádím v tabulce č.19 pouze svaly, které dosáhly 

zlepšení po terapiích. Pacientka kladně hodnotila zvětšení svalové síly na LDK a bilaterálně 

na HKK v oblasti ramen, kde byla svalová síla snížena. Nejlepší posilovací metodou na HKK 

byla pro mě technika PNF dle Kabata, na DKK to bylo posilování pomocí overballu. 
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 Před 
terapiemi 

Po 
terapiích 

 Pohyb Sval P L P L 

Krk Extenze m.trapezius 4+ 4 4+ 4+ 

Rameno Anteflexe m.deltoideus pars ant., 
m.coracobrachialis 

3+ 4- 

Abdukce 
v horizontále 

m.deltoideus pars post. 3+ 4- 

Rotace vnitřní m.subscapularis, m.teres 
major 

3- 3 3 

Loket Flexe m.biceps 
brachii,m.brachialis, 
m.brachioradialis 

4 4+ 

Zápěstí Flexe a 
radiální 
dukce 

m.flexor carpi radialis 3+ 4 

Flexe a 
ulnární dukce 

m.flexor carpi ulnaris 3+ 4 

Prsty  Flexe MP mm.lumbricales 3+ 4 

Flexe IP 2 m.flexor dig.profundus 3- 3+ 

Addukce mm.interossei volare 3 3- 3 

Palec Flexe MP m.flexor poll.brevis 3 3+ 

Flexe IP m.flexor poll.longus 3 3+ 

Extenze MP m.extensor pollicis brevis 3- 3 3 

Extenze IP m.extensor pollicis longus 3 3+ 

Kyčel Rotace vnitřní m.gluteus minimus, 
m.tensor fasciae latae 

4 4- 4 
 

Koleno Flexe m.biceps 
femoris,m.semitendinosus,
m.semimembranosus 

4+ 4 4+  4+ 

Extenze m.quadriceps femoris 5 4 5 4+ 

Kotník Flexe 
plant.při flexi 
kol. 

m.soleus 5 4 5 4+ 

Flexe plant. 
při extenzi 
kol. 

m.triceps surae 5 4 5 4+ 
 

Everze mm.peronei 4- 4+ 

Tab.č. 19 – Přehled svalů, které dosáhly zlepšení po terapiích 
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Při provádění pohybových stereotypů došlo ke zlepšení pouze v abdukci HK, kdy 

pacientka dříve zapojovala výrazně m.trapezius od první fáze pohybu bilaterálně, nyní je 

aktivita m.trapezius patrná již od zhruba 50° abdukce v ramenním kloubu bilaterálně. Při 

extenzi kyčelních kloubů je špatný timing zapojení svalů, ale pacientka je schopná extenzi 

provézt bilaterálně. U abdukce kyčelního kloubu převládá „tensorový“ mechanismus abdukce 

bilaterálně, nedošlo k úpravě pohybového stereotypu po terapiích. Flexe trupu je pro 

pacientku náročná a není schopna ji provézt. Flexe šíje provedena bez obtíží obloukovitě. 

Při přeměřování distancí na páteři došlo ke zlepšení u Thomayerovy zkoušky, kdy je 

vzdálenost prstů od podložky 10 cm, před terapiemi to bylo 18 cm. Toto zlepšení ovlivnilo 

nejspíš protažení zkrácených paravertebrálních svalů a flexorů kolenních kloubů bilaterálně. 

V tabulce č.20Tab.č. 20 jsou tučně zvýrazněny svaly, u kterých došlo k protažení. U 

prsních svalů se nepodařilo výrazněji ovlivnit jejich zkrácení, ale u většiny ostatních svalů se 

toto podařilo. Lze tedy říci, že metoda PIR s protažením zde byla použita správně. 

 L P 

M.triceps surae 0 0 

Flexory kyčelního kloubu 
M.iliopsoas 
M.rectus femoris 
M.tensor fasciae latae 

 

1 

1 
1 

 

1 

0 
1 

Flexory kolenního kloubu 0 0 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

M.piriformis 1 1 

Paravertebrální zádové svaly 1 1 

M.pectoralis major: 
Část sternální dolní 
Část sternální střední a horní 
Část klavikulární a m.pectoralis minor 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

M.trapezius – horní část 1 0 

M.levator scapulae 0 0 
Tab.č. 20 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
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Po závěrečném měření obvodů DKK u pacientky vyplynulo, že otok na LDK 

v kolenním kloubu se zmenšil. Otoky na HKK jsou bilaterálně beze změny.  

 L (cm) P (cm) 

Obvod kol.kloubu přes patellu 41 40 

Obvod kolenního kloubu 10 cm nad patellou 45,5 44 

Obvod kolenního kloubu přes tuberositas tibiae 34,5 35 

Tab. č. 21 - Závěrečné měření obvodů DKK 

 

Metodou mobilizace dle Lewita a Rychlíkové se podařilo obnovit kloubní vůli u 

většiny kloubů, kde byla KV omezena. Tato metoda je pro pacientku zvolena správně 

vzhledem k její diagnóze, u které je cílem udržovat fyziologickou kloubní vůli. 

Techniky použité v terapiích jsou v souladu s technikami používanými u diagnózy 

revmatoidní artritida (Pavelka, 2012; Kolář, 2009).  
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4 Závěr 

Cílem teoretické části bylo přiblížení problematiky autoimunitního zánětlivého 

onemocnění revmatoidní artritida, epidemiologie, etiopatogeneze, diagnostika RA, hodnocení 

RA, farmakologická léčba RA a popsána je také rehabilitace pacientů s tímto onemocněním.  

V části speciální je popsána fyzioterapeutická péče o pacienta s revmatoidní artritidou 

v podobě devíti terapeutických jednotek. U pacientky došlo ke zvýšení svalové síly u 

oslabených svalů, zvětšení rozsahů pohybu v omezených kloubech, protažení zkrácených 

svalů, uvolnění měkkých tkání a obnovení kloubní vůle u některých kloubů, ve kterých byla 

kloubní vůle omezena. Cíle speciální části byly splněny. 

Praxe v Revmatologickém ústavu na Albertově pro mě byla velice přínosná. Obohatila 

mě o informace zejména o autoimunitních onemocněních, se kterými se na jiných 

pracovištích setkávám jen velmi zřídka. Práce s pacienty zde pro mě byla příjemná a přinesla 

mi mnoho zkušeností do budoucí praxe. Líbil se mi i přístup fyzioterapeutek, které byly 

vstřícné a ochotné mi poskytnout jakoukoli informaci ohledně diagnóz, které jsem neznala.  

Díky této bakalářské práci jsem měla možnost zjistit více ohledně onemocnění 

revmatoidní artritida, které je sice už v povědomí široké veřejnosti, ale až po praxi s pacienty 

trpícími touto chorobou jsem si mohla udělat obrázek, jak moc dokáže tato nemoc ovlivnit 

život pacientů, jimž rehabilitace dokáže ulehčit život a pomoci jim od bolesti. 
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