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Abstrakt  

 

Autor:  Jana Martiňáková 

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou progresivní systémová 

sklerodermie 

 

Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických informací o diagnóze 

systémová sklerodermie, zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče pacientky s touto 

diagnózou a zhodnocení efektu provedených fyzioterapeutických metod. 

 

Metody: Práce je rozdělena na část obecnou a část speciální. Obecná část se věnuje 

rozdělení sklerodermií, podrobněji je zpracována problematika systémové sklerodermie 

se zaměřením na fyzioterapeutickou péči a fyzikální terapii. Speciální část zahrnuje 

kazuistiku fyzioterapeutické péče pacientky s touto nemocí. Součástí je vstupní 

vyšetření, stanovení cílů a plánů terapií, provedení terapií, výstupní vyšetření 

a zhodnocení efektu terapie. Tato kazuistika byla vytvořena během souvislé odborné 

klinické praxe konané od 5. 1. do 30. 1. 2015 v Revmatologickém ústavu v Praze. 

 

Výsledky: Po provedených terapiích bylo dosaženo pozitivních výsledků především při 

chůzi, došlo ke zlepšení dechového stereotypu, zvýšení pohyblivosti kloubů aker 

horních končetin a zlepšení úchopů. 

 

Klí čová slova: sklerodermie, kazuistika, fyzioterapie, revmatologie 



  

Abstract 

 

Autor:  Jana Martiňáková 

 

Title:  Case study of physiotherapy treatment of a patient with systemic scleroderma 

 

Objective: The main aim of this thesis is a summary of theoretical informations about 

the diagnosis of systemic scleroderma, case reports of physiotherapy treatment of 

a patient with this diagnosis and evaluation of the effect of therapy. 

 

Methods: The work is divided into a general and a special part. The general part deals 

with the distribution of scleroderma, further analyzes the problem of systemic 

scleroderma with a focus on physiotherapy treatment and physical therapy. Special 

section includes a case study of physiotherapy treatment of a patient with this disease. 

The part of the special section are initial examination, setting goals and treatment plan, 

therapies, final examination and evaluation of the effect of therapy. This case study was 

created during continuous professional clinical practice held from 5. 1. till 30. 1. 2015 

in Revmatologický ústav in Prague. 

 

Results:  After performed therapies were achieved positive results especially during 

walking, improved respiratory stereotype, increase joint mobility acres upper limbs and 

improve grips. 

 

Keywords: scleroderma, case study, physiotherapy, rheumatology 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá autoimunitním revmatickým onemocněním 

systémová sklerodermie. Práce je rozdělena na dvě části – obecnou a speciální. 

V obecné části bylo cílem získat teoretické informace týkající se systémové 

sklerodermie. Je zde vysvětlen pojem sklerodermie, rozdělení sklerodermií, 

epidemiologie, etiologie a patogeneze, klinický obraz nemoci, klasifikace systémové 

sklerodermie, diagnostika, průběh a prognóza a v závěru obecné části je uvedena léčba, 

která je zaměřena na oblast fyzioterapie a fyzikální terapie. Cílem speciální části bylo 

zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou systémová sklerodermie. Speciální část 

obsahuje zpracování anamnestických údajů, vstupní kineziologický rozbor, na jehož 

základě byly stanoveny cíle terapií a krátkodobý a dlouhodobý plán. Krátkodobý plán 

byl realizován v terapeutických jednotkách a byly použity fyzioterapeutické metody 

vyučované během tříletého bakalářského studia oboru fyzioterapie. V závěru speciální 

části je výstupní kineziologický rozbor a následně zhodnocení efektu terapie. 

Kazuistika byla zpracována během souvislé odborné praxe v termínu od 5. 1. do 

30. 1. 2015 v Revmatologickém ústavu v Praze. 
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2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 Sklerodermie 

Pojem „sklerodermie“ je složen z 2 řeckých slov: „sclero“ znamenající tuhý 

a „derma“ znamenající kůže. Jedná se o chronické revmatické autoimunitní onemocnění 

pojivové tkáně nejasného původu projevující se fibrózou a sklerotizací kůže, stěn cév 

a parenchymu viscerálních orgánů [40, 4]. 

Sklerodermie můžeme rozdělit do několika skupin – sklerodermie 

cirkumskriptní (lokalizovaná, morfea), sklerodermie systémová, sklerodermické 

překryvné syndromy, nediferencovaná onemocnění pojiva a pseudosklerodermie [45]. 

V dnešní době používáme název systémová sklerodermie nebo systémová 

skleróza, dříve se používalo názvu progresivní systémová skleróza. Od tohoto názvu se 

v poslední době ustupuje, jelikož sklerodermie nemusí být nutně progresivní [40]. 
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2.2 Epidemiologie 

Systémová sklerodermie (SSc) je vzácné onemocnění s prevalencí 3 až 25 

nemocných na 100 000 obyvatel a incidencí mezi 2 až 10 novými případy na milion 

obyvatel za rok [4, 20]. Uvádí se, že na celém světě trpí touto nemocí asi 2,5 milionu 

lidí [40]. Ženy bývají postiženy 4 až 8krát častěji než muži, nejčastěji pak ve věku 45 až 

55 let [5]. Juvenilní systémová sklerodermie (JSSc) je výskyt tohoto onemocnění do 16 

let věku a představuje asi 10 % všech případů. Častěji jsou postiženy děvčata a to 

v poměru od 1,7:1 do 4:1 k chlapcům [31]. 

Nejvíce nemocných s diagnózou SSc nacházíme v Severní Americe [25]. 

Vyskytuje se zde 213 až 274 nemocných na milion obyvatel a ročně je nově 

diagnostikováno 12 až 30 případů na milion obyvatel [28]. Na evropském kontinentu je 

v prvenství počtu tohoto onemocnění s ohledem na počet obyvatel dané země Německo, 

Dánsko a Francie, kde je 100 až 156 nemocných na milion obyvatel. Naopak nejnižší 

počty nemocných nacházíme v Anglii, kde je pouze 30 až 80 pacientů na milion 

obyvatel a ročně se zde nově diagnostikují 3 až 4 pacienti na milion obyvatel [25]. 

2.3 Etiologie a patogeneze 

Etiologie nemoci není známa. Předpokládá se, že existuje určitý podíl genetické 

predispozice spolu s vlivy okolního prostředí [15]. Genetické vztahy převážně s HLA 

byly prokázány pouze pro výskyt jednotlivých autoprotilátek, ale původ a příčinu 

choroby neobjasnily [10]. Sekundární SSc může být v určitých případech vyvolána 

dlouhodobou prací s vibračními nástroji, organickými rozpouštědly, oxidem křemíku, 

silikonem, vinylchloridem, bleomycinem, pentazocinem a jim podobnými látkami [4, 5, 

10]. 

V patogeneze se objevuje generalizovaný charakter a podobnost strukturálních 

změn, které svědčí pro významnou úlohu určitých látek cirkulujících v oběhu 

a některých buněk, jako jsou například endotelie, buňky hladké svaloviny, lymfocyty, 

monocyty, eozinofily a mastocyty. Mezi významné úlohy patří interakce mezi buňkami 

a extracelulární matrix, které jsou buď přímé nebo zprostředkované cytokiny a jejich 

receptory. Tyto složité interakce vedou k aktivaci fibroblastů, která je zprostředkovaná 

transformujícím růstovým faktorem beta a růstovým faktorem odvozeným od destiček. 

Aktivace fibroblastů vede k jejich zvýšené proliferaci a syntéze složek mezibuněčné 
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hmoty. Dochází k tvorbě kolagenních vláken, která se ukládají ve stěnách cév 

a parenchymu řady orgánů [4, 5]. 

2.4 Klinický obraz 

SSc je heterogenní porucha co se týká průběhu i rozsahu, především 

v počátečních stadiích. Obvykle jsou přítomny celkové projevy jako jsou hubnutí, únava 

a reaktivní deprese [4, 5]. Z vnitřních orgánů bývá nejčastěji postiženo trávicí ústrojí, 

dále plicní postižení, postižení srdce, ledvin, mohou být přítomny polyartralgie, 

myozitida a sekundární Sjögrenův syndrom se suchostí sliznic [45]. 

2.4.1 Cévní postižení 

Mezi nejvýznamnější cévní postižení u SSc patří Raynaudův fenomén, který 

postihuje až 96 % nemocných SSc. Nejčastěji se objevuje na prstech rukou, ale můžeme 

ho nalézt i na uších, nose či jazyku. Jedná se o epizodické barevné změny od bílé po 

fialovou, které jsou vyvolány chladem nebo stresem [4]. Typická ataka Raynaudova 

fenoménu má tři fáze – v první fázi dochází v důsledku vazokonstrikce digitálních 

arterií k ischemii, k zblednutí kůže doprovázeným pocitem bolesti. Prsty jsou na dotyk 

studené, prokřehlé a bolestivé. V další fázi dochází v důsledku hypoxie k cyanóze 

a prsty se zbarvují do modra. V poslední fázi dochází v důsledku reperfúze 

s vazodilatací k zarudnutí [31]. Raynaudův fenomén může předcházet ostatní příznaky 

choroby i o desítky let [45]. 

Dle závažnosti Raynaudova fenoménu dochází také k ischemickým změnám 

prstů. U třetiny pacientů s tímto fenoménem dochází ke vzniku ulcerací, někdy až 

k nekróze až gangréně článků prstů. Při SSc dochází k strukturálnímu zúžení cév, které 

může způsobit úplný uzávěr lumen [5]. Není to tedy otázka pouze rukou, ale Raynaudův 

fenomén postihuje i vnitřní orgány a může vyvolat tzv. ledvinovou krizi [10]. 

Na prstech a rukách (někdy i nohách) vzniká otok, který sahá až ke svalovým 

fasciím což vede k pocitu napětí a pohybovým omezením [14]. Na nehtových valech 

proximálně bývají přítomné ektazie a dochází k úbytku kapilárních kliček [45]. 
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Obrázek č. 2 - Raynaudův fenomén 1. fáze [6] 

 

 

Obrázek č. 3 - digitální ulcerace na prstu ruky [6] 

   

2.4.2 Kožní postižení 

Kožní postižení u SSc můžeme rozdělit do tří na sobě závislých fází. V první 

fázi se objevují edematózní změny zejména na akrálních částech končetin, které jsou 

subjektivně vnímány jako bolest kloubů a ranní ztuhlost, dále pak v obličeji, na krku 

a ve výstřihu. Edém postupně spontánně ustupuje, dochází k zánětlivému procesu, jehož 

výsledkem je tuhnutí a ztluštění kůže. Ve druhé fázi dochází ke sklerodermickému 

ztluštění, kdy se pokožka stává lesklou, ztrácejí se kožní adnexa a kůže může svědit. 

Obličej získává maskovitý vzhled se ztrátou fyziologických rýh, mizí mimika, kolem 



 15 

ústního otvoru se objevují radiální rýhy, ústní otvor se zužuje a nos se zašpičatí. Na 

tvářích se objevují nově vytvořené kapiláry ve formě teleangiektazií. Třetí fáze je fází 

atrofickou. Sklerotizace a atrofizace kůže může postupem času vyvolat kloubní 

deformity, kdy dochází k sklerodaktylii s flekčními kontrakturami prstů což může vést 

až ke vniku drápovité ruky a objevuje se akroosteolýza [5, 10, 45]. Může se objevovat 

hypo- nebo hyperpigmentace [3]. 

2.4.3 Postižení trávicího ústrojí 

Z trávicího ústrojí bývá u SSc nejčastěji postižen jícen. Dochází k dysfagii 

a rozvoji nedostatečnosti dolního svěrače a následné regurgitaci žaludečního obsahu, 

což se projevuje jako pálení žáhy. Může dojít ke vzniku erozivní ezofagitidy 

s krvácením a následnou pozánětlivou strikturou [5]. 

Dalším častým postižením je postižení žaludku, které se může projevit 

zvracením, většinou je ale asymptomatické. Postižení tenkého střeva se projevuje 

nadýmáním, křečemi, intermitentními nebo chronickými průjmy a projevy malabsorpce. 

Při stáze střevní obsahu dochází k nadýmání, nauzee, bakteriální dysmikrobii a posléze 

k steatoree. Objevuje se hypomotilita tlustého střeva a následně vyvolávání střídavé 

stolice, postupně se může vyvinout divertikulóza s obstrukcí a někdy i perforací. 

Postižen bývá i anální svěrač a pacient trpí chronickou inkontinencí [4]. 

2.4.4 Plicní postižení 

Nejčastější příčinou smrti nemocných SSc je postižení plic. Rozlišujeme dva 

typy – intersticiální plicní onemocnění neboli fibrotizující alveolitidu a primární plicní 

vaskulární chorobu. Intersticiální plicní onemocnění se projevuje pomalu progredující 

dušností a suchým dráždivým kašlem. Auskultací nalézáme nejčastěji inspirační 

krepitus při bazích, dále můžeme zachytit pleurální šelest a omezené dechové exkurze. 

Při plicní arteriální hypertenzi si pacient stěžuje na dušnost, únavnost a bolesti na hrudi. 

Auskultačně se objevuje akcentace druhé ozvy nad arteria pulmonalis a krepitus při 

bazích [4]. 

2.4.5 Postižení srdce 

Postižením srdce při SSc trpí 30 až 50 % pacientů [1]. Klinickým projevem bývá 

nevýkonnost pacienta, palpitace a dušnost. Při objektivním vyšetření zjišťujeme 



 16 

poruchy rytmu a známky městnaného selhávání. Postižení myokardu se projevuje na 

vodivém systému poruchami srdečního rytmu a bloky [4].  

2.4.6 Muskuloskeletální postižení 

Mezi muskuloskeletální příznaky patří artralgie drobných ručních kloubů 

s přítomností ranní ztuhlosti a třecí šelesty šlachových pouzder. V případě překryvných 

syndromů se setkáváme se slabostí proximálních svalových skupin [4]. Na rukou bývá 

přítomna osteoporóza někdy s projevy atrofie až resorpce distálních článků prstů. 

Postupem času dochází ke svalové atrofii a k následné slabosti [10]. Přítomna může být 

i svalová bolest, osteoporóza a osteolýza [3]. 

2.4.7 Renální postižení 

Renální postižení postihuje asi 8-10 % nemocných, kdy jde buď o rychle 

progredující selhání u normotenzních nemocných, nebo jde o progredující renální 

selhání u pacientů s náhle vzniklou maligní hypertenzí a/nebo u nemocných s benigní 

proteinurií s azotémií s chronickým průběhem. Nejzávažnější je sklerodermická renální 

krize s náhle vzniklou hypertenzí a rychlým rozvojem anurie [4]. 

2.4.8 Neurologické postižení 

Nejčastěji se jedná o periferní mononeuropatie nebo polyneuropatie a někdy se 

může manifestovat syndrom karpálního tunelu [4]. 

2.4.9 Sexuální funkce 

U mužů se často setkáme s dysfunkcí erekce kvůli fibróze corpus cavernosum. 

U žen se objevuje fibróza vaginálního kanálu a následně se snižuje vlhkost a velikost 

poševního vchodu a až v 60 % dochází k dyspareunii, která oslabuje sexuální funkce 

[38]. 

2.4.10 Sekundární Sjögrenův syndrom 

Tento syndrom postihuje asi 25 % nemocných s diagnostikovanou SSc [20]. 

Dochází k charakteristické lymfocytární infiltraci a zhoršené funkci exokrinních žláz, 

obzvláště slzných a slinných, což se projevuje suchostí očí a suchem v ústech [42]. 
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2.5 Klasifikace 

Při klasifikaci SSc rozlišujeme pět forem – limitovanou, difúzní, CREST 

syndrom, „sclerodermia systemica sine sclerodermia“ a minimální SSc. Dle rozsahu 

kožního postižení nejčastěji rozlišujeme dvě základní klinické formy, limitovanou 

a difúzní [45]. 

2.5.1 Limitovaná systémová sklerodermie 

Tato forma je taktéž nazývána akroskleróza. Při této formě se vyskytuje tuhá 

kůže prstů rukou případně tuhá kůže až po loktetní klouby. Typickým pacientem je žena 

ve věku nad 50 let s Raynaudovým fenoménem, který trvá 10 až 15 let. Vyskytují se 

četné teleangiektazie na rukou a v obličeji po dobu 5 až 10 let. Pacient může žít 

i desítky let bez orgánového postižení [45]. 

2.5.2 Difúzní systémová sklerodermie 

Difúzní SSc se objevuje u mladých žen a žen středního věku. Mezi prvotní 

projevy patří náhle vzniklé otoky nohou, rukou, obličeje a Raynaudův fenomén a tento 

stav je doprovázen zvýšenou únavností, celkovou slabostí, úbytkem váhy, subfebriliemi 

a polyartralgiemi. Z otoku se postupně stává tuhá kůže [45]. 

2.5.3 CREST syndrom 

CREST syndrom je zkratkou pro příznaky onemocnění – Calcinosis neboli 

kalcinóza, Raynaud znamenající Raynaudův fenomén, Esofagus představující postižení 

jícnu, Sklerodaktylie a Teleangiektazie [45]. 

2.5.4 „Sclerodermia systemica sine sclerodermia“ 

Jedná se o vzácnou formu SSc, kdy postižení orgánů odpovídá typickému 

sklerodermickému onemocnění ale nejsou přítomny žádné kožní změny nebo jsou 

přítomny pouze v malé míře. U většiny pacientů se ale kožní změny dostaví v dalším 

průběhu onemocnění [45]. 

2.5.5 Minimální symptomatologie systémové sklerodermie 

U této formy je přítomen Raynaudův fenomén a kapilaroskopické změny na 

nehtových valech případně je tato diagnóza stanovena při pozitivitě specifických 

antinukleárních protilátek [45]. 
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2.6 Diagnostika 

První klasifikační kritéria pro stanovení diagnózy SSc vytvořila v roce 1980 

American College of Rheumatology (ACR). Tato prvotní klasifikace ale postrádala 

citlivost pro diagnostikování SSc v raném stadiu a pro limitovanou kožní formu SSc. 

Proto byla v roce 2013 vytvořena nová klasifikace, na které se podílely ACR 

a European League Against Rheumatism (EULAR). Klasifikační systém byl 

zredukován seskupením položek a bylo zjednodušeno hodnocení. Pacientům 

s celkovým hodnocením 9 a více bodů je diagnostikována systémová sklerodermie [48]. 

 

Kritérium Položka 
Bodové 
hodnocení 

Ztluštění kůže prstů rukou rozšířené 
proximálně nad MCP klouby 
(dostatečné kritérium) 

  
9 

"Puffy fingers" = difúzní otok 
kůže prstů 

2 
Ztluštění kůže prstů (započítat pouze 
vyšší skóre) 

Sklerodaktylie prstů (distálně od 
MCP kloubů a proximálně od PIP 
kloubů) 

4 

Digitální ulcerace bříšek prstů 2 Léze bříšek prstů (započítat pouze 
vyšší skóre) 

Jamkovité jizvičky na bříškách 
prstů 

3 

Teleangiektazie   2 

Abnormální kapiláry nehtového lůžka   2 

Plicní arteriální hypertenze 2 Plicní arteriální hypertenze a/nebo 
intersticiální plicní onemocnění 
(maximální skóre je 2) Intersticiální plicní onemocnění 2 

Raynaudův fenomén   3 

Anticentromere 3 

Anti-topoisomerase I (anti-Scl-70) 

Přítomnost autoprotilátek 

Anti-RNA polymerase III 

3 

Tabulka č. 1 - klasifikační kritéria pro diagnostikování SSc z roku 2013 [48] 
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2.6.1 Anamnéza 

V anamnéze se zaměřujeme na výskyt systémové sklerodermie a autoimunitních 

onemocnění v rodině, na pracovní prostředí (práce s vibračními nástroji, organickými 

rozpouštědly, oxidem křemíku apod.), na celkové projevy jako je hubnutí, únava 

a deprese, na přítomnost Raynaudova fenoménu, otoky, bolesti kloubů a ranní ztuhlost 

především akrálních částí končetin. 

2.6.2 Fyzikální vyšetření 

Lékař provádí základní fyzikální vyšetření aspekcí, palpací, perkusí a auskultací 

včetně neurologického vyšetření. 

2.6.3 Laboratorní vyšetření 

Imunologické vyšetření popisuje až u 40 % nemocných přítomnost 

revmatoidních faktorů a kryoglobulinů. Až v 90 % případů jsou pozitivní antinukleární 

protilátky obvykle se zrnitým typem imunofluorescence. Speciálním testem je test na 

přítomnost anticentromerových protilátek, které bývají pozitivní asi u 70 % nemocných 

s kožně limitovanou formou onemocnění. Protilátky označované jako anti-Scl-70 

(protilátky proti DNA topoizomeráze I) se vyskytují až u 40 % nemocných s kožně 

difúzní formou [5]. 

Při nejasném kožním nálezu se provádí kožní excize s histologickým 

vyšetřením, které zahrnuje i imunofluorescenční vyšetření. Dalším vyšetřením je 

kapilaroskopické vyšetření nehtových valů prstů horních končetin, které se provádí při 

poruchách mikrocirkulace a je vhodné ho provést již v časné fázi onemocnění [5]. 

Analýza stolice a testy na malabsorpci se provádí k diagnostice postižení 

trávicího strojí, při renálních změnách nacházíme proteinurii (často spojenou s arteriální 

hypertenzí) [5]. 

2.6.4 Zobrazovací metody 

Při podezření na orgánové postižení se provádějí klasická vyšetření. Pro trávicí 

trakt to je RTG polykacího aktu jícnu či celého trávicího traktu za pomoci baryové 

kontrastní látky, scintigrafie jícnu, gastrofibroskopie, ezofageální manometrie, nativní 

skiagram břicha, výpočetní tomografie a další. Vyšetření plic je prováděno pomocí 

RTG, vysokorozlišovací počítačové tomografie, skiagramu, echokardiografie 
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a spirometrie, vyšetření srdce pomocí EKG, které může být doplněno monitorováním 

EKG podle Holtera, perfuzní scintigrafie myokardu a ventrikulografie [5]. 

2.7 Diferenciální diagnostika 

Je nutné odlišit především pseudosklerodermie a generalizovanou morfeu [45]. 

2.8 Průběh a prognóza 

Onemocnění může trvat i desetiletí, průběh je značně variabilní v závislosti na 

typu poškození vnitřních orgánů. Prognóza je u limitované formy systémové 

sklerodermie příznivější než u difúzní formy. S limitovanou formou přežívá 5 let od 

stanovení diagnózy 75 – 84 % pacientů, u difúzní formy je to pouze 34 až 50 % [45]. 

2.9 Léčba 

Zatím není známa léčba, která by vedla k vyléčení či úplnému zastavení vývoje 

choroby [10]. Terapie se zaměřuje vždy na aktuální problém a typ orgánového postižení 

[2]. Základem léčby je farmakoterapie, ale je nutná i rehabilitační léčba a režimová 

opatření [14]. Další možnosti léčby přináší biologická léčba a v některých případech je 

nutný chirurgický zákrok. 

2.9.1 Farmakoterapie 

V současné době není znám kauzální lék, ale symptomatická léčba, kdy 

používané látky působí na postižené systémy, výrazně zlepšuje prognózu pacientů [45]. 

Farmakoterapii dělíme na celkovou, orgánově specifickou a lokální [5, 15]. 

Do celkové farmakoterapie řadíme chorobu modifikující léky (např. blokátory 

syntézy prokolagenu – d-penicilamin, paraaminobenzoát draselný; imunosupresiva – 

kortikosteroidy, azatioprin, cyklofosfamid; biologická léčba), vazoaktivní preparáty, 

antibiotika, fibrinolytika a další [33]. 

Orgánově specifická léčba využívá při gastrointestinálních projevech 

prokinetika, antacidy a inhibitory protonové pumpy, při plicních projevech antitusika 

(dráždivý kašel při plicní fibróze), oxygenoterapie či prostanoidy, sklerodermická 

ledvinná krize se řeší ACE inhibitory, někdy je nutná dlouhodobá dialýza. Srdeční 

onemocnění se řeší antiarytmiky a někdy je třeba trvalá stimulace pacemakerem [33]. 



 21 

Lokální léčba představuje péči o kůži v podobě aplikace mastí s antibiotiky 

a nitroglycerinem, dále antipruritika, prostředky ke krytí ran a různá emoliencia [5]. 

2.9.2 Biologická léčba 

Biologická léčba působí na principu, kdy jsou látky používané v biologické 

léčbě schopné blokovat nežádoucí imunitní procesy nebo naopak aktivovat sebeobranu 

organizmu. V současné době představuje velkou naději pro pacienty trpící SSc. Během 

biologické léčby lze dle nynějších poznatků očekávat inhibici fibrotizace tkání. 

Využívají se tyto inhibující látky: anti-TGF-β, anti-CTGF, imatini, dasatinib, anti-IL-13 

a tergurid. Mezi nežádoucí účinky patří alergické projevy a infekce horních cest 

dýchacích. Předpoklad pro zahájení biologické léčby je vyloučení tuberkulózy 

u pacienta i v jeho blízkém okolí [9, 44]. 

2.9.3 Režimová opatření 

Pacienti by měli dodržovat režimová opatření, mezi které patří zákaz kouření, 

práce s vibračními nástroji, práce s organickými rozpouštědly, silikonem 

a halogenvodíky a je nutné vyhýbat se pobytu v prašném prostředí s částicemi křemíku 

[4]. Doporučuje se pobyt v teplém prostředí a vyvarování se chladu, postel neumisťovat 

ke zdi sousedící přímo s vnějším prostředím, minimalizovat studené plochy podlah 

(například pořídit koberce), ochrana před stresovými situacemi a v neposlední řadě 

pozitivní přístup k onemocnění. Mezi další speciální opatření patří nošení teplého 

oblečení, rukavic, ne příliš pevných bot, pravidelné návštěvy stomatologa, používání 

měkkého zubního kartáčku, paruk a dalších pomůcek [2, 10, 45]. 

Doporučuje se dlouhé ranní sprchování teplou vodou, je možné prokládat  

v krátkých intervalech studenou vodou. Na mokrou kůži se poté nanese olejová či vodní 

emulze, například Bepanten Lotion nebo Sebamed Lotion. Kvůli tvrdnutí nehtů rukou 

i nohou je vhodné před stříháním nehtů namáčet ruce a nohy po dobu asi 10 minut 

v mýdlové vodě [2]. 

Ze sportovních aktivit jsou vhodné sporty vytrvalostního charakteru bez 

přetěžování a nošení těsného oblečení, plavání v dobře vyhřívaných bazénech, 

gymnastika v dobře vytápěných místnostech a tanec. Nedoporučují se sporty, kde hrozí 

vysoké riziko úrazu jako jsou judo, fotbal, házená a volejbal a dále sporty, u nichž je 

nevyhnutelné ochlazování kůže jako například jízda na koni či plachtění [2]. 
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Pacient by se měl snažit udržovat pohyblivost v kloubech prstů rukou. K tomuto 

lze využít lehké pravidelné pohybové cviky a různé aktivity jako je pletení, malování 

nebo hra na hudební nástroj [1]. 

Je doporučována i úprava jídelníčku pacienta. Strava by měla být pestrá a člověk 

by se neměl přejídat. Doporučují se celozrnné produkty, jídla, která se dobře koušou 

a polykají obsahující vysoké množství bílkovin a vitaminů, dostatek brambor, ovoce 

a zeleniny a dodržování pravidelného pitného režimu. Nedoporučují se slaná jídla 

(kořeněná být mohou), nadýmající jídla (například zelí, luštěniny), čokoláda a banány 

[2]. 

2.9.4 Rehabilitační léčba 

2.9.4.1 Fyzioterapie 

K cílům fyzioterapeutické péče patří ovlivnění edému, udržení rozsahu pohybu 

v kloubech, ovlivnění dysfagie, ovlivnění Raynaudova fenoménu a zvýšení aerobní 

kapacity [2, 20]. 

Léčebná tělesná výchova (LTV) 

Pohybová aktivita má v péči o pacienta s SSc významnou úlohu. Zařazuje se 

protahování a posilování zasažených kloubů, šlach a svalů, aktivní a pasivní cvičení, 

cvičení k prevenci kontraktur. Tyto cviky udržující rozsah kloubní pohyblivosti by měly 

být každodenní součástí života člověka se sklerodermií. Díky mobilizačním technikám 

včetně trakcí lze dosáhnout zvýšení pohybu v kloubech. K ovlivnění dysfagie se 

provádějí cvičení cílená na pohyblivost žvýkacích a mimických svalů a svalstva jazyka 

[1, 20, 27]. Striktně jsou zakázána cvičení přes bolest [2]. 

LTV se provádí individuálně, ve skupině a jsou možná i skupinová cvičení 

v bazénu, pokud je dodržena podmínka teploty vody mezi 30 až 36 °C [12]. 

Ke cvičení lze využít například Ratschowovy cviky k tréninku cévní regulace 

horních a dolních končetin. Pacient provádí střídavě dorzální a palmární/plantární flexi. 

Cvičení se může provádět vleže na zádech se zvednutými dolními končetinami (pro 

trénink dolních končetin), vsedě i ve stoje po dobu 20 minut denně [2, 30]. 
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Manuální lymfodrenáž 

Manuální lymfodrenáž byla poprvé veřejně představena v roce 1936 v Paříži. Na 

vzniku se podíleli manželé Vodderovi [11]. Při SSc se metoda využívá především 

v edematózní fázi onemocnění, ale s dobrými výsledky ji lze využít i ve fázi 

sklerotického ztluštění kůže [8]. Je to komplexní terapeutická metoda, jejímž cílem je 

podpořit odtok z tkání bez současného zvýšení přítoku. Toto zahrnuje posouvání 

tkáňové tekutiny (tekutina mimo lymfatické cévy) a lymfy (tekutina v lymfatických 

cévách), zlepšení tvorby lymfy (přijímání tekutiny do lymfatických cév), zvýšení 

pohyblivosti lymfatických cév a uvolnění fibrotické pojivové tkáně [16]. Díky manuální 

lymfodrenáži se u sklerodermie redukuje vypjatá kůže na rukách a nohách, což zlepšuje 

i pohyblivost v kloubech a funkci rukou a nohou [7, 14]. 

Respirační fyzioterapie 

Ke zvýšení aerobní kapacity jsou doporučována odporová dechová cvičení dle 

Haase a Ruska, která zahrnují foukání do balónku, zhasínání plamene svíčky nebo 

foukání brčkem do sklenice. K udržení plicní ventilace a k prevenci pneumonií se 

provádí respirační fyzioterapie, nácvik normálního kostoabdominálního dýchání. 

Dechová cvičení se dají výborně propojit se cvičením mimických svalů [12, 20]. 

Techniky měkkých tkání 

Snažíme se o zvýšení posunlivosti a protažitelnosti kůže, podkoží a fascií. Po 

jejich uvolnění často dosahujeme kloubního uvolnění. Můžeme využít techniky 

měkkých tkání dle Lewita [24]. 

Při masáži se začíná hlazením velkých ploch a lehké posunování kůže, následuje 

posouvání menších ploch kůže oproti podkoží (například bříšky prstů), snažit se nabrat 

podkožní řasu a oddělit ji od fascií a nakonec masáž vaziva, při které se sklerotická kůže 

nemasíruje velkou silou [2]. 

Můžeme využít jemnou uvolňovací masáž s emulzí obsahující vitamin E, 

olivový olej, calcium panthotenicum či parafínový olej na oblasti se sklerodermickou 

kůží (nejčastěji obličej, akra horních a dolních končetin). Díky této masáži dochází 

k ovlivnění edému a zvýšení elasticity kůže a podkoží [20]. 
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Reflexní masáž 

Existuje možnost pomocí reflexní terapie vaziva ovlivnit funkci vnitřních 

orgánů. Při manipulaci s vazivem dochází zároveň i k lokálním účinkům. Mezi lokální 

účinky patří zlepšení prokrvení, látkové výměny, trofiky, zmírnění adheze fascií, 

zvýšení elasticity fascií a účinek analgetický. Do reflexních účinků spadá vyrovnání 

vegetativního nervového tonu, zlepšení cévního napětí za účelem normotonu, regulace 

orgánových funkcí se zřetelem na motilitu, sekreci a vazomotoriku, zlepšení celkového 

prokrvení, udržení homeostázy, analgetický účinek a psychologické uvolnění [16]. 

Terapie dle Marnitze představuje kombinaci hlubokých masážních hmatů 

s technikami manuální terapie. Aplikuje se na reflexní zóny, které se nacházejí 

v různých reflexních drahách. Cílem je uvolnění pojivových tkání a kloubů a zmírnění 

bolesti. Provádí se při omezení pohyblivosti a obzvláště při přítomnosti edému. Tato 

technika je u pacientů s SSc lépe snášena než klasická masáž [12, 41]. 

Pro zmírnění chronických bolestí lze jako doplňkovou metodu využít 

i akupunkturu [2]. 

2.9.4.2 Ergoterapie 

Cílem je ergotesting při postižení rukou a využití všech možných technik pro 

zlepšení jemné motoriky rukou. Využívá se i ergoterapie zaměstnáváním a při větších 

omezeních hybnosti pomáhá ergoterapeut s výběrem vhodných kompenzačních 

pomůcek. Během terapií se provádí nácvik soběstačnosti a běžných denních činností 

[20]. 

2.9.4.3 Fyzikální terapie 

Termoterapie 

Pacienti se sklerodermií jsou velmi citliví na chlad, z tohoto důvodu je 

kontraindikována kryoterapie [12]. Využíváme pozitivní termoterapie, která se využívá 

při poruchách prokrvení periferních částí těla a aplikuje se v místě postižení [2]. Při 

lokálním užití pozitivní termoterapie dochází k facilitaci nervových buněk předních 

rohů míšních v daném segmentu a zlepšuje se prokrvení v dané oblasti [34]. Teplo vede 

k zlepšení trofické funkce buněk a tkání, dochází k poklesu viskozity pojiva a zvýšení 

jeho elasticity a distenzibility, vede ke snížení svalového napětí a zvyšuje rychlost 
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vedení senzitivními i autonomními nervy. Je výhodné používat předehřívací procedury 

před úkony individuální LTV (mobilizace, manipulace, masážní úkony, techniky 

měkkých tkání), před použitím technických pomůcek a před LTV na přístrojích [19]. 

Parafín se používá na akra horních a dolních končetin. Tekutý parafín o teplotě 

56 °C aplikujeme co nejkratším namočením a okamžitým vyjmutím ponořené části těla. 

Před prvním ponořením je nutné důkladně osušit akra na které parafín aplikujeme, 

protože teplotní tolerance pro páru je nižší než aplikační teplota parafínu a tudíž by 

došlo k opaření kůže. Na vzduchu vzniká tenká vrstva parafínu a poté namáčení 

opakujeme až do počtu 10 vrstev. Počet vrstev určuje lékař v předpisu. Jako zevní 

izolaci volíme igelitový (mikrotenový) sáček a přes něj froté ručník. Obvyklá doba 

aplikace je 20 minut, počet procedur se pohybuje od 6 do 12 s frekvencí 3 krát týdně [2, 

34]. 

Během terapie i k autoterapii se využívá pytlíčků s 50 gramy loupaného prosa, 

které se nahřejí v mikrovlnné troubě po dobu přibližně 1 minuty a poté pacient po dobu 

5 až 10 minut hněte teplé proso. Další možností je nahřátí pytlíčků písku v pečící 

troubě. Po vyjmutí si pacient vloží ruce nebo nohy do teplého písku a pohybuje prsty 

[2]. 

Balneologie 

Radonové koupele jsou vhodnou léčbou pro pacienty s diagnostikovanou SSc. 

Radonové vody nesmí obsahovat radium, pouze radon. Radon je možné přijímat pitím, 

inhalací (v podobě aerosolu) nebo při koupeli prostřednictvím kůže [16]. Před 

takovouto koupelí se pacient nesprchuje, jelikož radon je lehce rozpustný v tucích 

a rychle se vstřebává i díky mazovým žlázkám kůže [19]. Po vstřebání radonu 

v organizmu přechází do krevního oběhu a opouští tělo plícemi (60 %), kůží (40 %) 

a v menší míře ledvinami (0,1 až 1 %) a buněčným rozpadem (0,5 %) [16]. V České 

republice jsou jediné radonové lázně – Lázně Jáchymov, které se řadí mezi vody 

s nejvyšší radonovou aktivitou na celém světě. Zdrojem léčivého účinku je měkké alfa 

záření, díky kterému dochází při opakovaném působení na organizmus v malých 

dávkách k regeneraci tkání a k likvidaci škodlivých látek. Zvyšuje se tvorba hormonů 

(včetně protibolestivých, protizánětlivých a pohlavních), aktivují se všechny složky 

imunitního systému a nastartované procesy pokračují ještě asi 4 až 6 týdnů po poslední 

radonové koupeli. Poté nastává fáze zklidnění bolestivých a zánětlivých obtíží a zlepšují 
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se funkce všech složek pohybového aparátu – kloubů, svalstva, šlach a příslušného 

cévního a nervového zásobení. Úleva většinou trvá déle než půl roku. Aplikují se 

celotělově po dobu 20 minut o intenzitě 4,5 až 5,5 kBq a počet aplikací je od 10 do 24 

[23]. 

Jodobromové přírodní minerální vody se u sklerodermie aplikují zevně v podobě 

koupelí nebo lokálních zábalů. Jód pozitivně ovlivňuje kůži (lokálně) a brom zmírňuje 

svědění a tlumí tendenci ke škrábání. Mezi další účinky patří účinek vazodilatační, 

trofický a účinek na pojivo, na resorpci edémů, podílí se na uvolnění jizevnatých srůstů 

v hloubi organizmu především v oblasti pánve [19]. 

Uhličité přírodní minerální vody – kyselky se předepisují jako hypotermní 

koupele o teplotě od 34 do 28 °C, protože oxid uhličitý při vyšší teplotě vody difunduje 

nad hladinu vody a koupeli ubírá na účinnosti. Vstřebávání probíhá prostřednictvím 

kůže. Pro sklerodermiky je nejdůležitějším účinkem těchto koupelí vliv vazodilatace 

a změny pH kůže a podkoží při koupeli, které mohou napomoci zlepšení trofiky, 

a přestože u jizevnaté tkáně je vstřebávání zpomalené, navozená hyperémie a posun pH 

směrem k aciditě zvyšuje elasticitu a distenzibilitu pojiva a dochází k „změknutí“ 

a uvolnění jizev. Po této koupeli je vhodné naplánovat individuální LTV, při které 

využíváme měkkých technik, při nichž dochází snadněji k uvolnění, zvýšení 

posunlivosti a protažitelnosti kůže a podkoží a mizí reflexní změny měkkých tkání 

v okolí jizvy. U sklerodermie se kyselky aplikují v rámci komplexního přístupu, který 

dále zahrnuje manuální terapii měkkými technikami, fototerapii biolampou nebo 

laserem, klimatické léčivé vlivy a reflexní terapii. Celková vodní koupel trvá obvykle 

20 minut, teplotu vody určuje lékař (nejčastěji bývá v rozmezí od 34 do 32 °C), 

provádějí se 3 až 6 krát týdně a minimální série procedur je 12, lépe 16 aplikací při 3 až 

4 týdenním pobytu. Po koupeli následuje suchý ovin a klid na lůžku po dobu 20 až 60 

minut a po ukončení ovinu je vhodný pobyt pacienta v čekárně asi 10 až 20 minut, aby 

došlo k vyrovnání teploty těla pacienta. Ve stejný den provádění uhličité koupele se 

nepodává žádná jiná hydroterapeutická procedura [19]. 

Sirné přírodní minerální vody typu B se využívají v podobě koupelí, při kterých 

se kůží vstřebává sirovodík a další ionty sirných vod skupiny B. Vstřebávání síry 

výrazně ovlivňuje funkci kůže, podkoží i sliznice respiračního traktu. Dalšími účinky 

jsou vazodilatační, antiseptický, antiflogistický, antisklerotický a keratolytický [19]. 
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Peloidové koupele se aplikují v teplotách od 38 do 45 °C a zvyšují tělesnou 

teplotu až o 2 °C v závislosti na druhu peloidů (humolity – rašelina a slatina mají vyšší 

teplotní toleranci než bahna) a délce aplikace. Částečný peloidní zábal má teplotu 

o něco vyšší, pohybuje se v rozmezí od 40 do 48 °C a jeho indikací je prohřátí kožních 

hyperalgických zón. Celkové aplikace jsou velmi náročné na termoregulaci 

a kardiovaskulární systém, proto je nutné po přibližně 10 minutách terapie změřit 

teplotu tělesného jádra a během celé terapie sledovat pacienta. Doba aplikace je 20 až 

30 minut a frekvencí 2 až 3 krát týdně a není vhodné tuto metodu kombinovat s jinou 

formou pozitivní termoterapie. Po aplikaci se aplikuje celkový suchý zábal, při kterém 

se pacient dopotí a následující tři hodiny by měl být v tělesném klidu. Z tohoto důvodu 

je tato léčba vhodná prakticky výhradně při ústavní lázeňské péči [16, 34]. 

Lázeňská péče 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 1/2015 Sb. a prováděcí 

vyhláška č. 2/2015 Sb. upravuje poskytování lázeňské rehabilitační péče. Pro diagnózu 

sklerodermie je komplexní péče stanovena na 28 dnů s možností prodloužení. 

Opakovaný pobyt je možný 1 krát v průběhu 24 měsíců při komplexní péči 28 dnů, při 

příspěvkové péči 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů. Léčbu doporučuje lékař 

rehabilitační a fyzikální medicíny nebo revmatolog [32]. 

 

LÁZN Ě KRAJ PŘÍRODNÍ LÉ ČIVÉ ZDROJE 

Bechyně Jihočeský Slatina 

Bludov Olomoucký 
Přírodní, slabě mineralizovaná, silně alkalická, termální 
vlažná) podzemní voda sírano-chlorido-sodného typu se 
zvýšeným obsahem fluoridů, hypotonická 

Buchlovice Zlínský 
Minerální voda středně mineralizovaná, sirná, studená, 
hypotonická 

Františkovy Lázně Karlovarský 
Minerální voda uhličitá, přírodní zdroj suchého oxidu 
uhličitého, lokální zdroj peloidů (slatina sirnoželezitá) 

Hodonín Jihomoravský 
Přírodní, středně mineralizovaná, jodobromová, 
chloridosodná minerální voda se zvýšeným obsahem 
kyseliny metaborité. Jedná se o vody hypertonické studené 

Jáchymov Karlovarský Termální radonová voda 

Karlova Studánka Moravskoslezský Přírodní minerální voda uhličitá, klimatické lázně, přírodní 
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oxid uhličitý, rašelina 

Karlovy Vary Karlovarský 12 teplých minerálních pramenů (od 30 do 72 °C) 

Karviná Moravskoslezský Jodobromová voda s vysokým obsahem jódu 

Klášterec nad Ohří Ústecký 
Slabě mineralizovaná, studená, hypotonicko 
hydrogenuhličitano - sodná kyselka, obsahuje volný 
kysličník uhličitý 

Klimkovice Moravskoslezský Jodobromová solanka 

Konstantinovy Lázně Plzeňský 
Přírodní, studená, prostá, železnatá, hypotonická 
hydrogenuhličitano-sodno-hořečnatá kyselka se zvýšeným 
obsahem kyseliny křemičité 

Kostelec u Zlína Zlínský Sirná voda 

Lázně Bělohrad Královéhradecký 
Sirnoželezitá slatinná rašelina z lokálního zdroje, minerální 
voda - železitá kyselka 

Lázně Bohdaneč Pardubický Slatina, voda - ryzí alkalická kyselka - určená k vodoléčbě 

Lázně Kundratice Liberecký Lokální zdroj přírodních peloidů 

Lázně Kynžvart Karlovarský 
Přírodní minerální vody používané k vnější i vnitřní 
balneaci. Specifické klimatické podmínky 

Lázně Libverda Liberecký Přírodní minerální voda hydrogenuhličitanového typu 

Lázně Toušeň Středočeský Sirnoželezitá slatina z lokálního zdroje 

Lednice Brněnský 
Přírodní, středně mineralizovaná jodobromová, 
chloridosodná minerální voda se zvýšeným obsahem 
kyseliny metaborité. Jedná se o vody hypertonické studené 

Luhačovice Jihomoravský 

Přírodní hydrogen-uhličitano-chlorido-sodné minerální 
vody obsahující sodík, vápník, hořčík a volný oxid 
uhličitý, teplota vody 10 až 120 °C. Nejznámějším 
pramenem je Vincentka 

Mariánské Lázně Karlovarský 
Přírodní minerální voda, přírodní zdroj oxidu uhličitého 
(zřídelní plyn - kysličník uhličitý), slatina 

Mšené-lázně Ústecký Lokální zdroj přírodních peloidů 

Ostrožská Nová Ves Zlínský Přírodní minerální voda sirná 

Poděbrady Středočeský 

Přírodní, silně mineralizovaná kyselka (pH 5,83) 
hydrogenuhličitano-chlorido-sodno-vápenatého typu, 
studená (14 °C), hypotonická se zvýšeným obsahem alkálií 
a koncentrací některých prvků 

Slatinice Olomoucký 

Minerální prameny přírodní sirné vody s hypotonickým 
obsahem sirovodíku a řadou dalších zdraví prospěšných 
prvků. Kvalita dnešních lázeňských zdrojů je zabezpečena 
čerpáním přítoků sirné minerální vody z napjaté akumulace 
podzemní vody o teplotě 35-38° 
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Teplice Ústecký 
Přírodní minerální voda teplá až horká, přírodní minerální 
voda hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu 

Teplice nad Bečvou Olomoucký 
Minerální voda silně mineralizovaná, uhličitá, termální 
vlažná, hypotonická 

Třeboň Jihočeský Slatina 

Velichovky Královéhradecký Přírodní, termální, prostá minerální voda sirná - 36,8 °C 

Velké Losiny Olomoucký Sirné vody teplé i studené 

Tabulka č. 2 - lázně v ČR léčící pacienty se SSc [32, 36] 

 

Elektroterapie 

Klidová galvanizace je využívána v chronickém stádiu Raynaudova fenoménu 

a jejím cílem je eutonizace prekapilárních svěračů. Dochází při ní k průchodu 

stejnosměrného proudu. V celé proudové dráze se postupně polarizuje tkáň, kterou 

organizmus řeší maximálním zvýšením kapilárního prokrvení. Používá se dělená katoda 

na prsty, kdy každý prst je zabalen do buničiny nasáklé katodovým roztokem, z dlaňové 

části je přiložena elektroda o rozměrech 8 x 10 cm, kterou připevníme popruhem. 

Plocha katody je 2 x 8 x 10 cm, tedy 160 cm2. Anoda o minimální ploše 200 cm2 se 

přikládá při použití na horních končetinách na oblast C5 – Th1 a pro dolní končetiny na 

L3 – S1. Využíváme režim konstantního proudu (CC), subjektivní intenzitu prahově 

senzitivní nebo lehce nadprahově senzitivní, maximální intenzitu  (při uvedené ploše 

elektrod) 16 mA. Doba aplikace se pohybuje od 30 do 60 minut, step je 5 minut. Počet 

procedur bývá obvykle 15 s frekvencí 3 krát týdně prvních 6 procedur, pak 2 krát týdně 

[34]. 

Biomechanická stimulace neboli rázová vlna využívá vibrace ve frekvenčním 

rozsahu od 18 do 33 Hz. Při frekvenci 18 Hz dochází k zahřívání pojivové tkáně a pod 

ní ležící muskulaturu a vede ke snížení edémů. V kmitočtovém rozsahu vyšším než 23 

Hz jsou svaly a kloubní struktury optimálně protaženy a při aplikaci o rozsahu 33 Hz po 

dobu několika hodin byl pozorován analgetický účinek [26]. 

Mechanoterapie 

Do mechanoterapie řadíme jízdu na rotopedu, pohyblivý chodník a posilování 

horních a dolních končetin na přístrojích, které vedou ke zvýšení aerobní kapacity 

pacienta [20]. 
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Vakuově – přetlaková terapie se využívá ke zvýšení prokrvení horních nebo 

dolních končetin. Představuje střídání přetlaku (1 až 14 kPa) a podtlaku (-1 až -15 kPa), 

tedy fázi eliminace, při které dojde k aktivaci fibrinolytické činnosti a vypuzování krve 

vénami, a fázi pasivní hyperemie, kdy dojde k nasátí zúženého arteriálního řečiště. 

Doba aplikace se pohybuje od 20 do 30 minut, frekvence procedur je zpočátku denně 

a od druhého týdne 3x týdně [34, 46]. 

Fototerapie 

Při léčbě SSc se využívá fototerapie nepolarizovaným zářením – infračervené 

a ultrafialové záření a polarizovaným zářením – laser. 

Infračervené záření o vlnové délce 760 až 1400 nm (IR-A záření) proniká skrz 

kůži k povrchovým svalům a fasciím. Přeměna krátkovlnného záření v teplo probíhá 

v kapilárách blízkých povrchu kůže a poté je krevním oběhem přenášeno do celého těla. 

Doba aplikace je 20 minut, lokální nebo celotělová, maximální síla ozáření 12 W/dm2 

a vhodný počet aplikací je 15 [29, 34]. 

Ultrafialové záření proniká hlouběji než světlo infračervené záření. UVA 1 je 

záření spadající do skupiny UVA a jeho frekvence se pohybuje mezi 340 až 400 nm. Na 

rozdíl od UVB záření nezpůsobuje UVA záření  Používá se celotělově při zánětlivé 

i fibrotické fázi. Mezi účinky patří účinek protizánětlivý  a prostřednictvím indukce 

kolagenázy dochází k změkčování stávající fibrózy. Dalším účinkem je tvorba aktivního 

vitaminu D [35,47]. 

Laser je využíván pro biostimulační, analgetický, protizánětlivý antiedematózní, 

viricidní, baktericidní a vazodilatační účinek. Ve fyziatrii se používají lasery s výkonem 

do 200 mW. Aplikuje se buď bodově nebo plošně každý den. Délka aplikace závisí na 

velikosti ozařované plochy, zvolené metodě (políčková nebo skenovací), použité 

frekvenci při pulzním režimu a případně na technických opatřeních [35]. 

Hloubka uložení 

ošetřované tkáně 
Akutní stadium Subakutní stadium Chronické stadium 

povrchové (do 1 cm) 0,1 až 0,4 J/cm2 1,0 až 2,0 J/cm2 3,0 až 4,0 J/cm2 

hluboké (1 až 3 cm) 0,5 až 1,0 J/cm2 2,0 až 3,0 J/cm2 4,0 až 6,0 J/cm2 

Tabulka č. 3 - orientační dávkování laseru [35] 
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2.9.4.4 Psychoterapie 

Psychoterapie v České republice není v současné době uznávaná jako 

samostatný vědní obor, nicméně psychologická péče o pacienta s SSc je důležitá 

vzhledem k povaze onemocnění. Využívá se například biofeedback nebo neuro-

lingvistický program. Některé přístupy využívané psychoterapeutem může aplikovat 

i fyzioterapeut během jednotlivých terapií a zácviku autoterapie, jedná se například 

o uvolňovací metody jako je autogenní trénink a progresivní svalová relaxace dle 

Jacobsona [2]. Z relaxačních technik je vhodná i jógová relaxace v podobě hathajógy. 

Autogenní trénink vypracoval berlínský neurolog a psychiatr J. H. Schultz v roce 

1932 a v Evropě je nejrozšířenější tréninkovou metodou založenou na relaxaci a vychází 

z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory – psychickou tenzí, funkčním 

stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. Standardní cvičení může 

provádět prakticky kdokoliv, vyšším stupněm je forma řízené imaginace, kterou provádí 

psychoterapeut nebo psycholog. Standardní cvičení sestává z 6 postupně nacvičovaných 

úkolů a dosahuje se postupného uvolnění v různých částech těla a orgánech ve spojení 

s koncentrací na příslušné subjektivní pocity. Je nutná koncentrace pacienta na 

myšlenku „jsem zcela klidný“. Cvičení se provádí vleže na zádech či v poloze, která je 

pacientovi pohodlná a je schopen se úplně uvolnit. Postupuje se v tomto pořadí – 

cvičení tíhy, cvičení tepla, regulace srdeční činnosti, koncentrace na dech, regulace 

břišních orgánů a nakonec koncentrace na oblast hlavy. Pacient provádí cvičení 3 krát 

denně po dobu 3 až 5 minut, později je možné prodloužit až na 15 minut. Nácvik 

jednotlivých cviků trvá přibližně 14 dní, z toho vyplývá, že na nácvik celé metody jsou 

potřeba asi 3 měsíce [22,50]. 

Progresivní svalová relaxace dle Jacobsona byla vytvořena v roce 1948 

E. Jacobsonem v Chicagu a používá se především v anglicky mluvících zemích. 

Narozdíl od autogenního tréninku nevyužívá autosugestivních formulek a představ, ale 

jde o nácvik uvědomělé kontrakce a relaxace svalstva. Metoda je založená na principu 

uvolnění pomocí napětí. Napínání svalů a následné uvolnění vede k relaxačnímu 

účinku. Nácvikový postup má šest fází – v první fázi jde pouze o uvědomění si 

kontrakce a relaxace svalů, ve druhé fázi se cvičí mimické svaly, ve třetí fázi se 

zaměřujeme na svaly jazyka, ve čtvrté fázi se soustředíme na svaly ramenního kloubu, 

v páté fázi se věnujeme zádovým, hrudním a břišním svalům a v šesté fázi se nacvičuje 

relaxace prstů rukou a nohou [22, 50]. 
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Hathajóga představuje soustavu cvičení, která vedou ke zvýšení homeostázy 

organizmu a tím ke zvýšení odolnosti vůči zátěži. Používá posturální a dechová cvičení 

spojená s koncentrací k vyrovnání pochodů ve vnitřním prostředí jak v rovině 

somatické, tak i v rovině psychické. Zásadami jsou nenásilná cvičení do příjemného 

protažení nebo do mírné únavy a zaměření pozornosti dovnitř [43]. 

2.9.5 Chirurgická léčba 

K chirurgickému řešení obtíží se přistupuje u nehojících se nekrotických 

a gangrenózních změn a k vyjmutí podkožních kalcifikací [4]. V závažných případech 

pozánětlivé stenózy je nutná implantace protézy jícnu [5]. 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Cílem speciální části bakalářské práce bylo zpracovat kazuistiku pacientky 

s diagnózou progresivní systémová sklerodermie – limitovaná forma během souvislé 

odborné praxe konané ve dnech 5. 1. – 30. 1. 2015 v Revmatologickém ústavu v Praze. 

Projekt byl schválen etickou komisí UK FTVS pod číslem 010/2015 (příloha č. 1) 

a pacientka podepsala informovaný souhlas (příloha č. 2). 

Pacientka V.N. byla do Revmatologického ústavu přijata 19. 1. 2015 a tímto 

dnem byla započata i fyzioterapeutická péče. Celkem proběhlo 10 terapeutických 

jednotek. Během první terapeutické jednotky byla odebrána anamnéza a proveden 

vstupní kineziologický rozbor. Na základě získaných dat byly stanoveny cíle terapií 

a byl navržen krátkodobý a dlouhodobý plán k jejich dosažení. Na základě 

krátkodobého plánu následně proběhlo 9 terapeutických jednotek, z nichž poslední 

zahrnovala výstupní kineziologický rozbor. 

Před pátou terapeutickou jednotkou (23. 1. 2015) byla pacientce nově 

diagnostikována neuropatie na DKK a od této jednotky se fyzioterapeutická péče 

zabývala kromě systémové sklerodermie i touto diagnózou. 

Terapeutické jednotky se odehrávaly v dopoledních hodinách převážně na pokoji 

pacientky v rozsahu 45 – 90 minut. Během vstupního a výstupní kineziologického 

rozboru byly použity tyto pomůcky – 2 nášlapné váhy, metr na zdi, krejčovský metr, 

dvouramenný kovový goniometr, kovový prstový goniometr, neurologické kladívko, 

štětička, tupá jehla, zkumavka s chladnou vodou a zkumavka s teplou vodou. Během 

terapií bylo využito těchto pomůcek – molitanový míček, míček „ježek“,  prázdná 

i naplněná lahev o objemu 0,5 litru, vycházková hůl, brčko a sklenice s vodou, 

nafukovací balonek a tužka.. 

Během terapií byly aplikovány fyzioterapeutické metody, které jsou náplní 

tříletého bakalářského studia oboru fyzioterapie – techniky měkkých tkání, 

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy, pasivní protažení, mobilizace dle 

Lewita a Rychlíkové, metoda sestry Kenny, respirační fyzioterapie, analytické 

posilování svalů dle Jandy, nácvik úchopů a nácvik chůze. 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: V.N. 

Pohlaví: žena 

Ročník:  1950 (64 let) 

Diagnóza: M34.0 Progresivní systémová skleróza 

Status praesens 19. 1. 2015 

Subjektivní: Pacientka si stěžuje hlavně na povrchové i hluboké pálení dolních 

končetin od kotníků po konečky prstů v klidu na stupnici od 0 do 10 udává na PDK st. 7 

a LDK st. 6, při stoji a chůzi se pálení zhoršuje na obou DK na st. 8. Má pocit těžkých 

a oteklých nohou, PDK horší. Nepřitáhne špičku na PDK. Má ztuhlé obě ruce, těžko se 

jí zvedají a uchopují předměty. Do této doby chodila bez pomůcek. Pacientce se špatně 

polyká. 

Objektivní: Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou, spolupracuje. 

Měří 158 cm, váží 64 kg a její BMI je 25,64, což odpovídá mírné nadváze. Krevní tlak 

má v době vyšetření 130/90 a pulz 92 tepů/min. Počet dechů za minutu je 16. 

Rodinná anamnéza 

Matka zemřela ve věku 85 let na stáří, otec ve věku 47 na infarkt myokardu. 

Sourozenci jsou zdrávi, jen sestra má SLE a je v péči revmatologů, 2 synové zdrávi, 

1 dcera zamřela 2 měsíce po porodu na vrozenou srdeční vadu. V rodině nejsou žádná 

jiná revmatologická onemocnění či lupénky. 

Osobní anamnéza 

Dřívější onemocnění: Běžné dětské nemoci, operace neguje, hypovitaminóza D, 

stp. fraktuře distálního radia 1.sin 4. 2. 2012 s rozvojem m. Sudeck, arteriální 

hypertenze. 

Nynější onemocnění: Systémová sklerodermie diagnostikovaná 2012, limitovaná 

forma s postižením jícnu, intersticiální plicní fibrosa. Hospitalizována pro elevaci 

zánětlivých parametrů nejasné etiologie a bilat. otoky DKK. Od listopadu ji trápí otoky 
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nohou, pocit tíhy, únavy a noční potivost. Nyní došlo ke zhoršení, obě DKK pálí od 

kotníků po konečky prstů. Při stoji a chůzi se pálení zhoršuje. 

Gynekologická anamnéza 

Menopauza od 49 let, na kontroly chodí 1x za rok. 3 porody přirozenou cestou 

bez obtíží. 

Farmakologická anamnéza 

Euthyrox 75 tbl 1-0-0 (po-pá, so-ne á 100) 

Rivocor 5 tbl 1-0-0 

Vigantol tbl 0,5-0-0 

Alergie 

Neguje. 

Pracovní anamnéza 

Starobní důchod, dříve signalistka, uklízečka. 

Sociální anamnéza 

Žije s rodinou v rodinném domě. 

Abusus 

Nekouří, alkohol výjimečně. 

Kompenzační pomůcky 

Do této doby nepotřebovala. 

Předchozí RHB 

Pouze v roce 2012 po zlomenině distálního radia sin. 2 měsíce indiv. LTV 

a magnetoterapie. 
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Výpis z dokumentace 

První hospitalizace v RÚ 2012: Pacientka přijata k diagnostickému pobytu, 

potvrzena diagnóza systémové sklerózy – limitovaná forma s pozitivitou anti- SC170. 

Nepotvrzena pozitivita revmatoidních faktorů a ACPA. Z orgánového postižení 

potvrzeno pouze postižení jícnu. Vzhledem k výraznému Raynaudovu fenoménu 

změněna antihypertenzní léčba. Zahájena léčba hypovitaminózy D. Nemocná 

propuštěna v dobrém celkovém stavu do ambulantní péče. 

Stav až do listopadu 2014 stabilní, kdy postupné otoky DKK bilat. symetrické, 

těstovité a k tomu elevace CRP. Praktický lékař nasadil Verospiron s efektem. 

Vyšetřena na interně 19.12.2014 – susp. pravostranná bronchopneumonie dle RTG. 

Poté pro minerálovou dysbalanci vysazena diuretika a otoky opět zhoršeny. CRP stále 

bez poklesu, opět vyšetřena na interně 6.1.2015 s dg. IMS nasazena opět ATB bez 

efektu. Plicní vyšetření v lednu vyvrátilo prosincovou susp. pneumonii a popsalo pouze 

chronické plicní změny při plicní fibrose. Bylo echo, kdy jen minimální degenerativní 

změny chlopní. 

Indikace k RHB 

Pro systémovou sklerodermii indikována primářkou Revmatologického ústavu 

RHB po dobu hospitalizace. 

Diferenciální rozvaha 

Pacientka ve věku 64 let má před třemi lety diagnostikovanou progresivní 

systémovou sklerodermii, limitovanou formu s postižením jícnu a  intersticiální plicní 

fibrosou. 

Vzhledem k diagnóze progresivní systémová sklerodermie, limitovaná forma, 

předpokládáme fibrózu a sklerotizaci kůže a podkoží především na akrech HKK, 

obličeji a krku, patrně budou přítomny i deformity prstů z důvodu ztuhlosti kůže 

a podkoží. Může být přítomen Raynaudův fenomén, obzvláště pokud by byla pacientka 

vystavena chladu či stresu. Pravděpodobně bude přítomna hypomimie, snížený rozsah 

kloubní pohyblivosti na akrech HKK a může být snížena i síla aker HKK. Ruce mohou 

být oteklé. Pacientka může pociťovat tah kůže v oblasti obličeje, mohou se jí špatně 

otevírat ústa. 
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Pravděpodobně se bude pacientce špatně polykat z důvodu postižení jícnu 

a bude mít i dechové obtíže kvůli intersticiální plicní fibrose. 

Necitlivost a pálení aker DKK od kotníků dolů by mohla být způsobena 

neuropatií, což by odpovídalo i nemožností provedení dorzální flexe v kotníku PDK. 

Neschopnost provedení tohoto pohybu může být ale dána i otokem či nedostatečnou 

svalovou silou. Může se jednat i o psychologický problém vzhledem k závažnosti 

onemocnění. Kvůli omezené schopnosti pohybu (chůzi) očekáváme i sníženou svalovou 

sílu všech svalů DKK. Kvůli poruše čití a případně při snížené svalové síle 

předpokládáme nestabilitu při stoji a chůzi. 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor (19. 1. 2015) 

3.3.1 Vyšetření stoje 

Vyšetření stoje aspekcí bylo provedeno ve spodním prádle a v kotníkové obuvi, 

pacientka nezvládne stoj bez zpevněných kotníků. Stoj pouze po velmi krátkou dobu 

přibližně 1 minutu, poté nutná pauza v sedu pro pálení chodidel. 

Zezadu 

– baze zúžená 

– špičky mírně vytočeny zevně 

– lýtka symetrická 

– podkolenní rýhy symetrické 

– P stehno užší ve střední a horní části stehna 

– subgluteální rýhy ve stejné výšce 

– paže u těla 

– lokty ve flekčním symetrickém postavení 

– P rameno níž 

– mírný úklon hlavy vpravo 

Z levého boku 

– hlezenní, kolenní a kyčelní klouby nejsou v rovině 

– flekční držení v kolenních kloubech – 15° bilat. 

– flekční držení v kyčelních kloubech – 10° bilat. 
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– kyfóza Th páteře s vrcholem v Th 6 

– protrakce ramenních kloubů bilat. 

– předsunuté držení hlavy 

– ramenní klouby v mírné flexi, addukci a ve vnitřní rotaci 

– loketní klouby ve flexi 

– předloktí v pronaci 

– prsty ve flexi 

Z pravého boku 

– stejné jako z levého boku 

Zepředu 

– kolenní klouby ve flexi 15° bilat. 

– kyčelní klouby ve vnitřní rotaci 

– P stehno užší ve střední a horní části stehna 

– klavikuly symetrické 

– stažená kůže krku a přilehlých oblastí po klíční kosti bilat. z ventrální strany 

a po spina scapulae bilat. z dorzální strany, laterálně sahá stažená kůže po 

akromion bilat. 

– vyhlazená kůže na obličeji 

– typické podélné rýhování kolem úst 

– tenké rty 

– uši ve stejné výšce 

 

Modifikace stoje 

– na patách – pacientka nesvede dorzální flexi PDK a je velmi nestabilní 

– na špičkách – pacientka nesvede z důvodu nestability 

– na 1 DK – pacientka nesvede z důvodu nestability bilat. 

– Trendelenburgova zkouška - pacientka nesvede z důvodu nestability bilat. 

– na 2 vahách – použity 2 nášlapné váhy 

celková váha: 64 kg 

LDK: 34, PDK: 30 kg 

– Rhombergův stoj I., II., III. – negativní 

– test dle Véleho – neproveden – pacientka nesvede stoj bez kotníkové obuvi 
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Dynamické vyšetření stoje 

– extenze – páteř se nerozvíjí plynule, omezený pohyb v celé Th a L páteři, 

největší pohyb v Th/L přechodu a v C páteři v oblasti od C3 do C5, velká 

nestabilita při stoji, vyšetření do extenze neprovokuje u pacientky bolest 

– lateroflexe vpravo – páteř se nerozvíjí plynule, omezený pohyb v celé Th a L 

páteři, největší pohyb v Th/L přechodu, velká nestabilita při stoji, vyšetření do 

lateroflexe vpravo neprovokuje u pacientky bolest 

– lateroflexe vlevo – páteř se nerozvíjí plynule, omezený pohyb v celé Th a L 

páteři, největší pohyb v Th/L přechodu, velká nestabilita při stoji, vyšetření do 

lateroflexe vlevo neprovokuje u pacientky bolest; pohyb do lateroflexe vpravo 

i vlevo je stranově symetrický 

– flexe – páteř se nerozvíjí plynule, omezený pohyb v celé Th páteři, největší 

pohyb v Th/L přechodu, velká nestabilita při stoji, vyšetření do flexe 

neprovokuje u pacientky bolest 

 

Vyšetření pánve: 

– cristae iliacae – ve stejné výšce 

– SIAS – ve stejné výšce 

– SIPS – ve stejné výšce 

– fyziologická anteverze pánve 

 

3.3.2 Vyšetření chůze 

Vyšetřováno v kotníkové obuvi. Při hospitalizaci zapůjčena v RÚ 1 vycházková 

hůl – drží v pravé ruce, v levé ji neudrží. 

– typ chůze: PDK kohoutí chůze 

– typ chůze dle Jandy: PDK proximální, LDK peroneální 

– délka kroku: půl chodidla 

– rytmus: pravidelný 

– odvíjení chodidla: PDK došlapuje přes špičku na patu, LDK chodidlo odvíjí 

– postavení chodidel: mírná zevní rotace 

– pohyby pánve: minimální všemi směry 
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– rotace trupu: minimální 

– souhyb HKK: PHK s holí jde zároveň s PDK, LHK ve flexi, addukci a vnitřní 

rotaci v ramenním kloubu, flexi v loketním kloubu, pronace předloktí, prsty ve 

flexi 

– souhyb hlavy: bez souhybu 

 

Modifikace chůze 

– pozpátku – pacientka nesvede z důvodu nestability 

– po špičkách – pacientka nesvede z důvodu nestability 

– v podřepu – pacientka nesvede z důvodu neprovedení dorzální flexe nohy a pro 

nestabilitu 

– se vzpaženými HKK – pacientka nesvede z důvodu nestability 

– se zavřenýma očima – pacientka nesvede z důvodu nestability 

3.3.3 Vyšetření aspekcí vleže na zádech 

– hallux valgus bilat. 

– kladívkové prsty na DKK 

– otoky perimaleolárně bilat. 

– výrazná sklerodaktylie na HKK 

– hypomimie 

– mikrostomie 

– lesklá a vypjatá kůže na obličeji, krku a akrech HK bilat. 

– typ dýchání – střední hrudní, mělké, počet dechů za minutu je 16 

 

3.3.4 Vyšetření reflexních změn palpací dle Lewita [24] 

Vyšetřeno vleže na zádech a vleže na břiše, uvedeny pouze oblasti 

s patologickým nálezem. 

Kůže 

– jemná, suchá 

– na akrech HKK lesklá 

– teplota – afebrilní, akra HKK i DKK teplá 
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– barva – zabarvení kůže do fialovo – červena od kolenních kloubů po akra bilat. 

– zhoršená posunlivost a protažitelnost kůže na akrech HKK bilat. všemi směry, 

v oblasti dekoltu, krku a obličeje 

Podkoží 

– Kibblerova řasa – v oblasti L páteře jde hůře nabrat, kraniálním směrem se stav 

zlepšuje a od Th 10 lze řasu již bez obtíží nabrat 

Fascie 

– adheze fascií aker HKK všemi směry – při otáčení měkkých částí okolo dlouhé 

osy končetin 

Svaly 

– hypertonus m. trapezius pars cranialis bilat., paravertebrální svaly dolní Th 

páteře 

 

3.3.5 Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy [13] 

Extenze v kyčelním kloubu 

– natažená PDK i LDK – patolog. – pohyb zahájen aktivací hamstringů, poté 

teprve aktivace m. gluteus maximus 

– pokrčená PDK i LDK – správný timing svalů bilat.  

Abdukce v kyčelním kloub 

– bilat. quadrátový mechanismus 

Flexe trupu 

– patologické provedení – zapojení m. iliopsoas i mm. obliquii int. i ext. 

Flexe šíje 

– patologické provedení – převaha mm. SCM 

Abdukce v ramenním kloubu 

– správný timing svalů bilat. (m. supraspinatus, m. trapezius na kontralaterální 

straně, m. trapezius na homolaterální straně a m. quadratus. 

Klik 

– pacientka nesvede 
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3.3.6 Antropometrie [13] 

Vyšetřováno vleže na zádech, vsedě a ve stoji. Při vyšetření byla použita 

nášlapná váha, metr na zdi a krejčovský metr. 

– Výška: 64 kg 

– Hmotnost: 158 cm 

– BMI: 25,64 

 

Délky DKK P L 

Funkční (relativní) 82 cm 82 cm 

Anatomická (absolutní) 72 cm 72 cm 

Femur 36 cm 36 cm 

Bérec 40 cm 40 cm 

Chodidlo 23 cm 23 cm 

Nejdelší prst palec palec 

Délky HKK P L 

Délka celé HK 70 cm 70 cm 

Paže a předloktí 54 cm 54 cm 

Paže 30 cm 30 cm 

Předloktí 23 cm 23 cm 

Ruka 17 cm 17 cm 

Nejdelší prst prostředníček prostředníček 

Tabulka č. 4 - délkové rozměry DKK a HKK - vstupní kineziologický rozbor [cm] 
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Obvody DKK P L 

Stehno 15 cm nad patelou 50 cm 52 cm 

Stehno nad patelou 41 cm 41 cm 

Patela 39 cm 40 cm 

Lýtko 36 cm 36 cm 

Kotník 24 cm 25 cm 

Nárt a pata 36 cm 38 cm 

Hlavice metatarzů 23 cm 22 cm 

Obvody HKK P L 

Relaxovaná paže 24 cm 25 cm 

Paže při izometrické 

kontrakci svalu při flexi 

v loketním kloubu 90° 

25 cm 25 cm 

Loketní kloub 23 cm 23 cm 

Předloktí 21 cm 21 cm 

Zápěstí 17 cm 16 cm 

Tabulka č. 5 - obvodové rozměry DKK a HKK - vstupní kineziologický rozbor [cm] 

 

Obvod břicha 90 cm 

Obvod boků 97 cm 

Obvod hrudníku přes mezosternale  

V klidu 84 cm 

Při inspiriu 86 cm 
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Při expiriu 84 cm 

Obvod hrudníku přes xiphosternale  

V klidu 80,5 cm 

Při inspiriu 82 cm 

Při expiriu 80 cm 

Tabulka č. 6 - obvodové rozměry břicha, boků a hrudníku - vstupní kineziologický rozbor 

[cm] 

Obvody hrudníku přes mezosternale i xiphosternale při inspiriu a expiriu jsou 

průměrným výsledkem tří pokusů. 

 

3.3.7 Vyšetření distancí na páteři [13] 

Při vyšetření byl použit krejčovský metr. 

Thomayerův příznak 30 cm (norma 0 cm) 

Schoberův příznak 3 cm (norma 4 – 5 cm) 

Stiborův příznak 7 cm (norma 7 – 10 cm) 

Čepojevův příznak 1,5 cm (norma 3 cm) 

Ottův příznak inklinační 3 cm (norma 3,5 cm) 

Ottův příznak reklinační 2 cm (norma 2,5 cm) 

Forestierova fleche 0 cm (norma 0 cm) 

Zkouška předklonu hlavy 0 cm (norma 0 cm) 

Zkouška lateroflexe vpravo 14 cm, vlevo 15 cm 

 

3.3.8 Vyšetření rozsahů kloubní pohyblivosti [18] 

Vyšetřeno kovovým dvouramenným goniometrem a kovovým prstovým 

goniometrem, zápis metodou SFTR. 



 45 

Vyšetření aktivního pohybu: 

Horní končetina   Pravá    Levá 

– ramenní kloub  S 40 – 0 – 160   S 40 – 0 – 160 

F 80 – 0 – 0   F 70 – 0 – 0 

T 20 – 0 – 120   T 20 – 0 – 120 

R 80 – 0 – 50   R 70 – 0 – 50 

– loketní kloub  S 0 – 0 – 145   S 0 – 0 – 145 

– předloktí  R 80 – 0 – 80   R 80 – 0 – 80 

– zápěstí   S 20 – 0 – 20   S 15 – 0 – 15 

F 10 – 0 – 20   F 5 – 0 - 15 

– MCP II.  S 5 – 0 – 40   S 5 – 0 – 30 

F 0 – 0 – 0   F 0 – 0 – 0 

– MCP III.  S 5 – 0 – 40   S 5 – 0 – 30 

F 0 – 0 – 0   F 0 – 0 - 0 

– MCP IV.  S 5 – 0 – 40   S 5 – 0 – 30 

F 0 – 0 – 0   F 0 – 0 - 0 

– MCP V.  S 5 – 0 – 40   S 5 – 0 – 30 

F 0 – 0 – 0   F 0 – 0 - 0 

– PIP II.   S 5 – 40 – 30   S 5 – 40 – 30 

– PIP III.  S 10 – 50 – 30   S 10 – 50 – 30 

– PIP IV.  S 10 – 60 – 35   S 10 – 80 – 10 

– PIP V.   S 10 – 80 – 10   S 5 – 90 – 5 

– DIP II.   S 10 – 45 – 0   S 10 – 45 – 0 

– DIP III.  S 10 – 45 – 5   S 10 – 45 – 0 

– DIP IV.  S 15 – 45 – 5   S 5 – 40 – 0 

– DIP V.   S 10 – 50 – 40   S 0 – 45 – 0 

– CMC I.  S 5 – 10 – 40   S 5 – 20 – 25 

F 5 – 0 – 25   F 5 – 0 - 20 
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– MP I.   S 0 – 0 – 15   S 0 – 0 – 15 

– IP I.   S 0 – 20 – 0   S 0 – 20 – 0 

 

Dolní končetina  Pravá    Levá 

– kyčelní kloub  S 10 – 0 – 100   S 10 – 0 – 110 

F 25 – 0 – 10   F 25 – 0 – 10 

R 40 – 0 – 5   R 35 – 0 – 0 

– kolenní kloub  S 0 – 0 – 145   S 0 – 0 – 145 

– hlezenní kloub nevyšetřeno   S 0 – 0 – 30 

nevyšetřeno    R 10 – 0 – 25 

– MTP kloub I.  nevyšetřeno    S 30 – 0 – 30 

nevyšetřeno    F 0 – 0 – 0 

– MTP kloub II.  nevyšetřeno    S 30 – 0 - 30 

nevyšetřeno    F 0 – 0 – 0 

– MTP kloub III. nevyšetřeno    S 30 – 0 - 30 

nevyšetřeno    F 0 – 0 – 0 

– MTP kloub IV. nevyšetřeno    S 30 – 0 - 30 

nevyšetřeno    F 0 – 0 – 0 

– MTP kloub V. nevyšetřeno    S 30 – 0 - 30 

nevyšetřeno    F 0 – 0 – 0 

– PIP I.-V.  nevyšetřeno    S 0 – 0 – 5 

– DIP II.-V.  nevyšetřeno    S 0 – 0 – 0 

 

nevyšetřeno – pro nedostatečnou svalovou sílu 
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Vyšetření pasivního pohybu: 

Dolní končetina  Pravá    Levá 

– hlezenní kloub S 0 – 0 – 30   S 0 – 0 – 30 

R 10 – 0 – 20    R 10 – 0 – 25 

– MTP kloub I.  S 30 – 0 – 25   S 30 – 0 – 30 

F 5 – 0 – 5    F 5 – 0 – 5 

– MTP kloub II.  S 30 – 0 – 30    S 30 – 0 - 30 

F 5 – 0 – 5    F 5 – 0 – 5 

– MTP kloub III. S 30 – 0 – 30    S 30 – 0 - 30 

F 5 – 0 – 5    F 5 – 0 – 5 

– MTP kloub IV. S 30 – 0 – 25    S 30 – 0 - 30 

F 5 – 0 – 5    F 5 – 0 – 5 

– MTP kloub V. S 30 – 0 – 25   S 30 – 0 - 30 

F 5 – 0 – 5    F 5 – 0 – 5 

– PIP I.-V.  S 0 – 0 – 10   S 0 – 0 – 10 

– DIP II.-V.  S 0 – 0 – 5    S 0 – 0 – 5 

 

Vyšetření rozsahu pasivního pohybu PDK i LDK v hlezenním kloubu, MTP, PIP 

a DIP kloubech provokuje zvýšení pálení od kotníků po konečky prstů. 

 

Páteř 

– C páteř  S 45 – 0 – 45 

F 25 – 0 – 25 

R 40 – 0 – 40 

– Th a L páteř  F 20 – 0 – 20 

R 10 – 0 – 10 
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3.3.9 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové [33, 37] 

Vyšetření kloubní vůle bylo vyšetřeno u všech kloubů všemi směry kromě os 

naviculare, Chopartova kloubu a talokrurálního kloubu, které nebyly vyšetřeny 

z důvodu vysoké palpační citlivosti (pálení) a otoků. Uvedeny jsou pouze klouby, 

u kterých byla zjištěna blokáda. 

– klouby prstů rukou bilat. – dorzopalmární posun u MCP, PIP, DIP kloubů, 

metakarpálních kostí a karpometakarpálního kloubu palce, laterolaterální 

u MCP, PIP a DIP kloubů, rotace u MCP, PIP a DIP kloubů, zaúhlení PIP a DIP 

kloubů, posun mediokarpálního kloubu palmárně a palmárně se zřetelem na 

radiální straně, posun radiokarpálního kloubu dorzálně a radiálně, dorzopalmární 

posun os trapezium, laterolaterální posun a distální posun os pisiforme, 

dorzopalmární posun os scaphoideum, dorzopalmární posun distálního 

radioulnárního kloubu 

– klouby prstů nohy bilat. – dorzoplantární posun MTP, PIP,  DIP kloubů, 

metatarzálních kostí, os cuboideum a Lisfrankova kloubu, laterolaterální posun 

MTP, PIP a DIP kloubů, rotace MTP kloubu palce a Lisfrankova kloubu 

 

3.3.10 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy [17] 

 

Svalové skupiny Sval P L 

mm. gastrocnemii 2 2 
m. triceps surae 

m. soleus 2 2 

m. iliopsoas N N 

m. rectus femoris N N flexory kyčelních kloubů 

m. tensor fasciae latae N N 

flexory kolenních kloubů  2 2 

jednokloubové 1 1 
adduktory kyčelních kloubů  

dvoukloubové 1 1 

m. piriformis  2 2 

m. quadratus lumborum  1 1 

paravertebrální svaly  2 

m. pectoralis major abdominální část 2 2 
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sternální část 2 2 

m. pectoralis minor a claviculární 
část m. pectoralis major 

 
2 2 

m. trapezius  2 2 

m. levator scapulae  2 2 

m. sternocleidomastoideus  N-věk N-věk 
Tabulka č. 7 - vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - vstupní kineziologický rozbor 

N – nevyšetřeno, pacientka neschopna výchozí polohy 

N-věk – nevyšetřeno z důvodu věku pacientky 

 

3.3.11 Vyšetření hypermobility dle Jandy a Sachseho [17, 24] 

Bylo provedeno vyšetření hypermobility zkouška rotace hlavy, zkouška šály, 

zkouška zapažených paží, zkouška založených paží, zkouška extendovaných loktů, 

zkouška sepjatých rukou a zkouška úklonu dle Jandy, dále vyšetřena zkouška šály, 

rotace C páteře, zkouška zapažených paží, zkouška založených paží, zkouška 

extendovaných loktů, zkouška extenze prstů, zkouška předklonu, zkouška úklonu, 

rotace Th páteře, abdukce v skapulohumerálním kloubu, extenze v kolenním kloubu, 

rotace v kyčli a záklon páteře dle Lewita. Pacientka není hypermobilní. Nebyla 

provedena zkouška posazení na paty dle Jandy. 

 

3.3.12 Vyšetření svalové síly dle Jandy [17] 

 

 Pohyb Sval P L 

Oblouková flexe 3 

flexe sunutím 3 

flexe – testování 

jednostranné 

m. scalenus anterior 
m. scalenus medius 
m. scalenus posterior 
m. longus capitis 
m. longus colli 
m. sternocleidomastoideus 

3 3 krk 

extenze 
m. trapezius pars cran. 
m. erector spinae 

3 

flexe m. rectus abdominis 2 trup 

flexe s rotací m. obliquus internus abdominis 2 2 
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m. obliquus externus abdominis 

extenze 
m. quadratus lumborum 
m. erector spinae 

N 

pánev elevace m. quadratus lumborum 3 3 

addukce 
m. trapezius pars med. 
m. rhomboideus minor 
m. rhomboideus major 

3 

kaudální posun m. trapezius pars caud. 3 3 

elevace 
m. trapezius pars cran. 
m. levator scapulae 

3 3 

lopatka 

abdukce s rotací m. serratus anterior 3 3 

flexe 
m. deltoideus pars clavicularis 
m. coracobrachialis 

3 3 

extenze 
m. latissimus dorsi 
m. teres major 
m. deltoideus pars post. 

3 3 

abdukce 
m. deltoideus pars acromialis 
m. supraspinatus 

3 3 

extenze v abdukci m. deltoideus pars post. 3 3 

horizontální addukce m. pectoralis major 3 3 

zevní rotace 
m. infraspinatus 
m. teres minor 

3 3 

ramenní kloub 

vnitřní rotace 

m. subscapularis 
m. teres major 
m. latissimus dorsi 
m. pectoralis major 

3 3 

flexe 
m. biceps brachii 
m. brachialis 
m.brachioradialis 

3 3 
loketní kloub 

extenze 
m. triceps brachii 
m. anconeus 

3 3 

supinace 
m. biceps brachii 
m. supinator 

3 3 
předloktí 

pronace 
m. pronator teres 
m. pronator quadratus 

3 3 

flexe s addukcí m. flexor carpi ulnaris 3* 3* 

flexe s abdukcí m. flexor carpi radialis 3* 3* 

extenze addukcí m. extensor carpi ulnaris 3* 3* zápěstí 

extenze s abdukcí 
m. extensor carpi radialis longus et 
brevis 

3* 3* 

MCP klouby flexe mm. lumbricales 3* 3* 
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mm. interossei dorsales 
mm. interossei palmares 

extenze 
m. extensor digitorum 
m. extensor indicis 
m. extensor digiti minimi 

3* 3* 

abdukce 
mm. interossei dorsales 
m. abductor digiti minimi 

3* 3* 

addukce mm. interossei palmares 3* 3* 

IP1 klouby flexe m. flexor digitorum superficialis 3* 3* 

IP2 klouby flexe m. flexor digitorum profundus 3* 3* 

addukce m. adductor pollicis 3* 3* 
CMC kloub 
palce abdukce 

m. abductor pollicis longus 
m. abductor pollicis brevis 

3* 3* 

palec a malík opozice 
m. opponens pollicis 
m. opponens digiti minimi 

3* 3* 

flexe m. flexor pollicis brevis 3* 3* MCP kloub 
palce extenze m. extensor pollicis longus 3* 3* 

flexe m. flexor pollicis longus 3* 3* 
IP kloub palce 

extenze m. extensor pollicis longus 3* 3* 

flexe m. iliopsoas N N 

extenze 

m. gluteus maximus 
m. biceps femoris 
m. semitendinosus 
m. semimembranosus 

3 3 

addukce 

m. adductor magnus 
m. adductor longus 
m. adductor brevis 
m. gracilis 
m. pectineus 

3 3 

abdukce 
m. gluteus medius 
m. tensor fasciae latae 
m. gluteus minimus 

3 3 

zevní rotace 

m. quadratus femoris 
m. piriformis 
m. gluteus maximus 
m. gemellus sup. et inf. 
m. obturatorius exter. et inter. 

 
 
3 
 
3 

 
 
3 
 
3 

kyčelní kloub 

vnitřní rotace 
m. tensor faciae latae 
m. gluteus minimus 

3 3 

m. biceps femoris 3 3 kolenní kloub 
flexe m. semimembranosus 

m. semitendinosus 
3 3 
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extenze m. quadriceps femoris 3 3 

plantární flexe m. triceps surae 2 3 

supinace s dorzální 
flexí 

m. tibialis anterior 1 3 

supinace v plantární 
flexí 

m. tibialis posterior 2 3 

hlezenní kloub 

plantární pronace m. peroneus brevis et longus 2 3 

flexe 2. - 5. prstu mm. lumbricales 1 3 

flexe palce m. flexor hallucis brevis 1 3 
MTP klouby 

extenze 
m. extensor digitorum longus 
m. extensor digitorum brevis 
m. extensor hallucis brevis 

1 3 

IP1 klouby flexe m. flexor digitorum brevis 1 3 

IP2 klouby flexe m. flexor digitorum longus 1 3 

flexe m. flexor hallucis longus 1 3 
IP kloub palce 

extenze m. extensor hallucis longus 1 3 
Tabulka č. 8 - vyšetření svalové síly dle Jandy - vstupní kineziologický rozbor 

Mimické svaly – celková hypomimie bilat., orientačně st. 3 

N – nevyšetřeno pro neschopnost výchozí polohy 

* - výrazné omezení rozsahu pohybu v kloubu 

 

3.3.13 Vyšetření úchopů dle Nováka [49] 

Z jemných úchopů svede špetku, pinzetový úchop i klíčový úchop bilat. Silové 

úchopy, tedy kulový, válcový a háček, svede pouze na PHK, na LHK nesvede. 

Bilat. nesvede pěst. 

 

3.3.14 Neurologické vyšetření 

Při vyšetření bylo použito neurologické kladívko, štětička, tupá jehla, zkumavka 

s chladnou vodou a zkumavka s teplou vodou. 

Taktilní čití – DKK od kotníků po prsty necitlivé v dermatomech L4, L5 a S1 

bilat., od kotníků kraniálním směrem v dermatomech L1 – L5, S1 a S2 taktilní čití 

neporušeno bilat. 
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Prostorové diskriminační čití – DKK od kotníků po prsty v dermatomech L4, L5 

a S1 nevnímá dotyk bilat., porušena grafestezie, od kotníků kraniálním směrem 

v dermatomech L1 – L5, S1 a S2 bez patologického nálezu bilat. 

Termestezie – DKK od kotníků po prsty v dermatomech L4, L5 a S1 necítí teplo 

ani chlad bilat., DKK od kotníků kraniálním směrem v dermatomech L1 – L5 a S1 – S2 

bez patologického nálezu bilat. 

Propriocepce – pohybocit nevnímá na DKK od kotníků po prsty bilat., pohybocit 

kotníků a DKK vnímá bez obtíží bilat. Polohocit na DKK od kotníků po prsty 

neproveden pro nízkou svalovou sílu, polohocit DKK kraniálně od kotníků bez 

patologického nálezu bilat. Palestezie nevyšetřena (nebyla k dispozici kalibrovaná 

ladička). 

Šlachookosticové reflexy – medioplantární reflex a reflex Achillovy šlachy 

nevýbavný bilat. 

Vyšetření mozkových nervů, čití HKK (taktilní, prostorové diskriminační, 

termestezie, propriocepce – pohybocit, polohocit), fyziologické reflexy na HKK, břiše 

a patelární reflex, pyramidové jevy paretické (Mingazzini HK i DK, Hautantův znak, 

fenomén retardace HK i DK) a spastické (Hoffman, Juster na HK, Babinského příznak, 

Chaddock, Oppenheim na DK), taxe, diadochokinéza, Lasséque a obrácený Lasséque 

bez patologického nálezu bilat. 

 

3.3.15 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře [21] 

Test břišního lisu – nedochází k laterálnímu rozšíření hrudníku, dolní segmenty 

páteře nejsou stabilizovány 

 

3.3.16 Vyšetření ADL – Barthel index 

Vyšetření běžných denních činností dle Barthel indexu je na hodnotě 85, což 

odpovídá výsledku mírně nesoběstačný (viz příloha č. 7). 
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3.3.17 Závěr 

Pacientka s diagnostikovanou progresivní systémovou sklerodermií před 3 lety si 

stěžuje na povrchové i hluboké pálení aker DKK bilat. v klidu na stupnici od 0 do 10 

udává na PDK st. 7 a LDK st. 6, při stoji a chůzi se pálení zhoršuje, PDK i LDK st. 8. 

Tyto obtíže začaly v 11/2014. Vydrží stát pouze po velmi krátkou dobu pro pálení 

chodidel. Stoj bez opory je nestabilní a možný pouze v kotníkové obuvi po dobu asi 

1 minuty, poté nutná pauza pro pálení chodidel. Zúžená baze, špičky mírně vytočeny 

zevně, kolenní i kyčelní klouby jsou ve flekčním postavení, kyčelní klouby ve vnitřní 

rotaci, P stehno je užší, je přítomna anteflexe trupu, kyfóza Th páteře, předsun hlavy, 

mírný úklon hlavy vpravo, protrakce ramen, P rameno je níž a loketní klouby a klouby 

prstů rukou jsou ve flekčním držení. Pacientka nesvede stoj na patách z neschopnosti 

provést dorzální flexi a z důvodu nestability, stoj na špičkách, na 1 DK 

a Trendelenburgovu zkoušku z důvodu nestability. Rhombergův stoj I., II., III. je 

negativní. Vyšetření na 2 vahách neprokázalo patologické rozložení váhy. Při 

dynamických zkouškách stoje je velká nestabilita, pohyb je omezen při flexi, extenzi 

i lateroflexi bilat., největší pohyb se u všech pohybů odehrává v Th/L přechodu, při 

pohybu do extenze ještě v C páteři. Vyšetření pánve neprokázalo žádný patologický 

nález. 

Pacientka ujde max. 10 metrů, poté nutná pauza hlavně kvůli pálení chodidel, ale 

i pro dušnost. K chůzi nyní používá 1 vycházkovou hůl, před hospitalizací chůze bez 

pomůcek. Hůl drží v pravé ruce, protože ji v levé neudrží. Chůze je nejistá, prakticky 

možná pouze v obuvi za předpokladu zpevněného kotníku, PDK kohoutí. Obě chodidla 

jsou v mírné zevní rotaci. Při chůzi jde PHK s holí zároveň s PDK, LHK je ve flexi, 

addukci a vnitřní rotaci v ramenním kloubu, ve flexi v loketním kloubu, předloktí je 

v pronaci a prsty ve flexi. Modifikace chůze pozpátku, po špičkách, v podřepu, se 

vzpaženými HKK a se zavřenýma očima pacientka nesvede pro nestabilitu a nemožnost 

dorzální flexe nohy PDK pro nízkou svalovou sílu. 

Pacientka má hallux valgus bilat., kladívkové prsty bilat., otoky perimaleolárně 

bilat., od kolenních kloubů po akra DK bilat. je kůže zabarvena do fialovo – červené 

barvy. Kibblerova řasa v oblasti L páteře jde obtížně nabrat, kraniálním směrem se stav 

zlepšuje a od úrovně Th 11 ji lze nabrat bez obtíží. Na akrech HKK bilat. je přítomna 

adheze fascií všemi směry. V hypertonu jsou paravertebrální svaly dolní Th páteře 

a m. trapezius pars cranialis bilat. Kůže i podkoží jsou neposunlivé v oblasti obličeje, 
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dekoltu a na akrech HKK bilat., kůže na obličeji, krku a akrech HK bilat. je lesklá 

a vypjatá, je přítomna mikrostomie a sklerodaktylie. Dýchání je střední hrudní, mělké. 

Při vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy byl zjištěn patologický 

nález při extenzi v kyčelním kloubu s nataženou DK bilat., kdy byl pohyb zahájen 

aktivací hamstringů, poté došlo teprve k aktivaci m. gluteus maximus. Při testování 

stereotypu s pokrčenou DK nebyl zjištěn patologický nález bilat. Při abdukci 

v kyčelním kloubu byl zjištěn quadrátový mechanismus bilat. Provedení flexe trupu je 

patologické, dochází k zapojení m. iliopsoas i mm. obliquii in. i ext. Při flexi šíje 

převládá aktivace m. sternocleidomastoideus. Stereotyp abdukce v ramenním kloubu je 

bez patologických nálezů a stereotyp kliku pacientka nesvede. 

Délky HKK i DKK jsou bilat. stejné, obvod na DK 15 cm nad patelou je na 

LDK o 2 cm větší, v oblasti pately a kotníku je to 1 cm, přes nárt a patu je rozdíl o 2 cm, 

kdy je stále větší obvod u LDK a měření obvodu hlavice metatarzů ukázalo rozdíl 1 cm, 

kdy je rozměr na PDK větší. Obvody na HKK jsou stejné kromě obvodu relaxované 

paže, kdy je LHK o 1 cm větší než PHK a obvod přes zápěstí, kdy se rozdíl opět liší 

pouze o 1 cm, ale PHK má rozměr větší. Exkurze hrudníku je 2 cm. 

Thomayerův příznak je pozitivní + 30 cm, Schoberův příznak je 3 cm, 

Čepojevův příznak je 1,5 cm, Ottův příznak inklinační je 2,5 cm a reklinační 1,5 cm. 

Stiborův příznak je v normě na hodně 7 cm, Forestierova fleche a zkouška předklonu 

hlavy jsou v normě na hodnotě 0 cm a při lateroflexi vpravo dojde k posunu PHK 

o 14 cm a LHK o 15 cm. 

Pohyblivost v kořenových kloubech HKK i DKK bilat. nevykazuje omezení, 

rozsah pohybu v kloubech je výrazně omezen na akrech HKK bilat., sin. omezena více. 

Pro nízkou svalovou sílu nebylo možné vyšetřit aktivní pohyb v hlezenním kloubu 

a prstech PDK, pasivní vyšetření těchto kloubů prokázalo mírné omezení ve všech 

pohybech na obou končetinách. Pohyblivost C páteře do flexe a extenze je v normě, 

pohyb do lateroflexe je bilat. omezen na 25° a do rotace bilat. 40°. Rozsah pohybu Th 

a L páteře je omezen do lateroflexe bilat. 20° a do rotace bilat. 10°. 

Kloubní blokády jsou u kloubů prstů rukou bilat., konkrétně MCP, PIP, DIP, 

metakarpální kosti a zápěstí všemi směry, na DKK jsou to klouby prstů nohy, konkrétně 

MTP, PIP, DIP a metatarzální kosti všemi směry. Nebylo možné vyšetřit os naviculare, 
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Chopartův kloub a talokrurálního kloubu z důvodu vysoké palpační citlivosti (pálení) 

a otoků. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy je na stupni 2 u m. triceps surae bilat., 

flexorů kolenních kloubů bilat., m. piriformis bilat., paravertebrální svaly, m. pectoralis 

major a m. pectoralis minor bilat., m. trapezius bilat. a m. levator scapulae. Stupeň jedna 

je u adduktorů jedno- i dvoukloubových. Nebyly vyšetřeny flexory kyčelního kloubu, 

m. quadratus lumborum pro neprovedení výchozí polohy a m. sternocleidomastoideus 

pro věk. 

Pacientka není hypermobilní na základě provedených testů dle Jandy 

a Sachseho. 

Svalová síla dle Jandy je na stupni 3, stupeň je přítomen u m. triceps surae, 

m. tibialis posterior a m. peroneus brevis et longus na PDK, stupeň 1 u svalů m. tibialis 

anterior a flexorů a extenzorů prstů nohy na PDK. V obličeji je přítomna celková 

hypomimie orientačně na st. 3 svalového testu dle Jandy. 

Pacientka nesvede pěst bilat., jemné úchopy dle Nováka (špetka, pinzetový 

a klíčový úchop) zvládá bilat., silové úchopy dle Nováka (kulový, válcový a háček) 

nesvede na LHK, na PHK svede všechny. 

Pacientka má postiženo taktilní, prostorové diskriminační čití, termestezii 

a pohybocit na DKK od kotníků po konečky prstů bilat. v dermatomech L4, L5 a S1, 

tyto i ostatní dermatomy od kotníků kraniálním směrem jsou bez patologického nálezu. 

Bilat. jsou nevýbavné reflexy medioplantární a reflex Achillovy šlachy. Jinak 

neurologické vyšetření bez patologických nálezů. Při vyšetření bráničního testu dle 

Koláře nedochází k laterálnímu rozšíření hrudníku a stabilizaci dolních segmentů 

páteře. Barthel index s výsledkem 85 odpovídá hodnocení mírně nesoběstačný. 

 

3.4 Cíl terapie 

– ovlivnění edému v oblasti kotníků bilat. 

– zlepšení posunlivosti a protažitelnosti kůže, podkoží a fascií na akrech HKK, na 

obličeji a na krku 

– zvýšení rozsahu pohybu v kloubech aker HKK 
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– protažení svalů aker HKK a předloktí 

– zlepšení jemné motoriky rukou 

– korekce úchopů na LHK – uchopení vycházkové hole LHK 

– zvýšení svalové síly aker DK – především PDK 

– zlepšení citlivosti aker DKK 

– protažení zkrácených svalů na DKK 

– udržení rozsahu pohyblivosti v kloubech HKK a DKK 

– ovlivnění dechového stereotypu – prohloubení dýchání 

– reedukace a korekce stereotypu stoje a chůze 

– zlepšení celkové kondice 

 

3.5 Krátkodobý plán 

Plán terapie během hospitalizace v RÚ: 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí k uvolnění kůže a podkoží na akrech HKK 

a obličeji 

– TMT dle Lewita k uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK a obličeji 

– masáž obličeje, aker HKK i DKK pomocí měkkého molitanového míčku 

a „ježka“ k uvolnění kůže a podkoží, zmírnění otoku na DKK v oblasti kotníků 

bilat. a podpoře senzitivního vnímání 

– protažení svalů aker a předloktí HKK (ventrální, dorzální a laterální skupina 

svalů předloktí a svaly ruky) 

– mobilizace omezených kloubů dle Lewita (HKK – MCP, PIP, DIP, metakarpální 

kosti a zápěstí všemi směry bilat.; DKK – MTP, PIP, DIP a metatarzální kosti 

všemi směry bilat.) 

–  nácvik úchopu  

– pasivní cvičení aker DKK pro snížení otoku v oblasti kotníků bilat., udržení 

rozsahu kloubní pohyblivosti a pro zabránění vzniku tromboembolické nemoci 

– aktivní cvičení DKK pro snížení otoku v oblasti kotníků bilat., udržení rozsahu 

pohybu v kloubech, zvýšení svalové síly, zlepšení celkové fyzické kondice 

a zabránění vzniku tromboembolické nemoci 

– nácvik lokalizovaného dýchání za účelem úpravy dechového stereotypu 

– odporová dechová cvičení za účelem úpravy dechového stereotypu 
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– protažení zkrácených svalů na DKK bilat. – metodou PIR s protažením dle 

Jandy – především m. triceps surae a flexory kolenních kloubů 

– nácvik chůze s vycházkovou holí, zlepšení koordinace a stability 

– zácvik a instruktáž k autoterapii 

 

3.6 Dlouhodobý plán 

– pravidelné provádění dechových cvičení s cílem zlepšení či udržení dechové 

funkce 

– prevence deformit a kontraktur 

– pravidelné uvolňování kůže, podkoží a fascií aker HKK a obličeje (bez nebo 

s emulzí) 

– pasivní a aktivní cviky za účelem udržení rozsahu pohybu v kloubech a jako 

prevence vzniku tromboembolické nemoci 

– zlepšení celkové kondice – kondiční cvičební jednotka 

– protažení zkrácených svalů (m. trapezius pars. cran. bilat., paravertebrální svaly 

v oblasti Th páteře, m. triceps surae, flexory kolenních kloubů, m. piriformis, 

paravertebrální svaly, m. pectoralis major a minor, m. trapezius a m. levator 

scapulae) 

– zlepšení citlivosti na akrech DKK (především PDK) 

– zvýšení svalové síly akra PDK 

– PNF – všechny diagonály pro HKK i DKK, trup a hlavu 

– senzomotorická stimulace 

– nácvik správného stereotypu chůze, získání jistoty a stability při chůzi 

– reedukace stereotypu sedu, stoje, zvedání břemen a běžných denních činností 

– nácvik optimálních hybných stereotypů dle Jandy – extenze a abdukce 

v kyčelním kloubu, flexe trupu a šíje 

– posílení svalů HSSP 

– ergoterapie 

3.7 Průběh terapie 

Terapie probíhaly každý všední den v Revmatologickém ústavu v Praze od 

19. 1. do 30. 1. 2015 v dopoledních hodinách převážně na lůžku na pokoji pacientky, 
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pokud nebude uvedeno jinak. Celkem bylo provedeno 10 terapií včetně vstupního a 

výstupního kineziologického rozboru. 

 

1. terapeutická jednotka – 19. 1. 2015 (10.00 – 11.30) 

Terapie – vyšetření probíhalo v tělocvičně na terapeutickém lehátku. Na 

tělocvičnu byla pacientka dopravena na invalidním vozíku. 

Status praesens: 

– subj.: Pacientka si stěžuje hlavně na pálení dolních končetin od kotníků po 

konečky prstů v klidu, při stoji a chůzi se pálení zhoršuje. Subjektivně na 

stupnici od 0 do 10 hodnotí pálení v klidu PDK na stupni 7 a LDK na stupni 6, 

při dotyku, stoji a chůzi na stupni 8 bilat. Má pocit těžkých a oteklých nohou, 

PDK horší. Nepřitáhne špičku na PDK v lehu, sedu, stoji i chůzi. Má ztuhlé obě 

ruce, těžko se jí zvedají a uchopují předměty. Do této doby chodila bez 

pomůcek. Pacientce se špatně polyká. 

– obj.: Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou, spolupracuje. Měří 158 

cm, váží 64 kg a její BMI je 25,64, což odpovídá mírné nadváze. Krevní tlak má 

v době vyšetření 130/90 a pulz 92 tepů/min. Dýchání je střední hrudní, mělké 

a počet dechů za minutu je 16. 

Cíl a provedení dnešní terapeutické jednotky: 

– odebrání anamnézy a vstupní kineziologický rozbor 

Závěr jednotky: 

Pacientka spolupracovala, byla během vyšetření dušná, dle Borgova skóre 

v klidu st. 2, při zátěži a chůzi st. 7; po terapeutické jednotce byla dušnost opět na st. 2. 
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2. terapeutická jednotka – 20. 1. 2015 (9.30 – 10.30) 

Status praesens: 

– subj.: Pacientka si stěžuje na pálení aker DKK od kotníků dolů, v klidu na stupni 

7 PDK a 6 LDK, zhoršení nastává při dotyku, stoji a chůzi na stupeň 8 bilat.. 

Pacientce se špatně polyká. 

– obj.: vyšetřeno aspekcí vleže na zádech – přetrvává otok kotníků bilat. Kůže 

v oblasti aker HKK a obličeje je vypjatá a zatuhlá. Prsty HKK jsou ve flekčním 

držení bilat. Dýchání v poloze vleže na zádech je mělké, střední hrudní. 

vyšetřeno palpací – snížená posunlivost a protažitelnost kůže, podkoží a fascií 

v oblasti aker HKK bilat. a obličeje, přetrvává necitlivost aker DKK od kotníků 

po konečky prstů z dorzální i ventrální strany bilat. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

– ovlivnění stereotypu dechu 

– uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti aker HKK a obličeje 

– zvýšení rozsahu pohybu v kloubech aker HKK 

– zlepšení citlivosti aker DKK 

– udržení rozsahu pohybu v kloubech aker DKK 

– zvýšení svalové síly aker DKK 

– nácvik chůze 

– edukace pacientky k autoterapii 

Návrh terapie: 

– nácvik lokalizovaného dýchání vleže na zádech 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí v oblasti obličeje a krku  

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. 

– TMT k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK bilat. 

– mobilizace MCP, PIP, DIP, metakarpálních kostí a zápěstí všemi směry bilat. 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. 

– pasivní cvičení aker DKK bilat. vleže na zádech 

– aktivní cvičení aker LDK vleže na zádech 

– korekce chůze, stále s 1 vych. holí v PHK 
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Provedení: 

– nácvik lokalizovaného dýchání vleže na zádech – do břicha, dolní hrudní, střední 

hrudní, horní hrudní 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí (Indulona) v oblasti obličeje a krku – uvolnění 

kůže a podkoží obličeje a krku všemi směry vleže na zádech 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany válením pomocí molitanového míčku vleže na zádech 

– TMT dle Lewita k uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK všemi směry 

bilat. 

– mobilizace zápěstí, metakarpálních kostí, MCP, PIP a DIP kloubů všemi směry 

(dorzopalmární posun u MCP, PIP, DIP kloubů, metakarpálních kostí 

a karpometakarpálního kloubu palce, laterolaterální u MCP, PIP a DIP kloubů, 

rotace u MCP, PIP a DIP kloubů, zaúhlení PIP a DIP kloubů, posun 

mediokarpálního kloubu palmárně a palmárně se zřetelem na radiální straně, 

posun radiokarpálního kloubu dorzálně a radiálně, dorzopalmární posun os 

trapezium, laterolaterální posun a distální posun os pisiforme, dorzopalmární 

posun os scaphoideum, dorzopalmární posun distálního radioulnárního kloubu) 

bilat. dle Lewita 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany vytíráním a válením pomocí molitanového míčku vleže na 

zádech 

– pasivní cvičení aker DKK – flexe a extenze PIP a DIP kloubů bilat., flexe, 

extenze, abdukce a addukce MTP kloubů bilat. a v hlezenním kloubu inverze, 

everze, dorzální a plantární flexe bilat. vleže na zádech 

– aktivní cvičení aker DKK – flexe a extenze PIP a DIP kloubů LDK, flexe, 

extenze, abdukce a addukce MTP kloubů LDK a v hlezenním kloubu LDK 

inverze, everze, dorzální a plantární flexe vleže na zádech 

– chůze po pokoji v rozsahu 10 metrů s 1 vych. holí v PHK, PHK jde zároveň 

s PDK, chůze PDK je kohoutí. 

Autoterapie: 

– lokalizované dýchání vleže na zádech provádět soustředěně několikrát denně 

(cca. 5x) po dobu přibližně 5 minut 
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– pacientka udává, že si každé ráno aktivně zacvičí na lůžku – rozhýbe zápěstí, 

loketní, ramenní klouby, pokrčuje DKK v kolenou i kyčlích a následně propíná, 

každé ráno si maže akra HKK a obličej Indulonou, večer si maže obličej, akra 

HKK a akra DKK speciální mastí pro sklerodermiky obsahující vitamin E;  

několikrát za den (asi 15x) se zvedne z lůžka a ujde s 1 vycházkovou holí v PHK 

vždy vzdálenost asi 10 metrů 

Závěr jednotky, zhodnocení efektu terapie: 

Pacientka cítí uvolnění v oblasti obličeje, terapii snáší bez obtíží, spolupracuje. 

Drobné počáteční problémy při lokalizovaném dýchání, kdy nebylo dýcháno do 

žádaného segmentu, byly na konci terapie odstraněny a pacientka. Byla zainstruována 

k autoterapii. Pacientka se sama během své ranní kondiční jednotky rozhýbe a udává, že 

ji to pomáhá udržet se trochu v kondici. 

Během terapie došlo k celkovému uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti 

obličeje, krku a aker HKK do všech směrů. Nebylo dosaženo viditelného zlepšení 

rozsahu pohyblivosti v kloubech aker HKK. Došlo k uvolnění blokád v MCP kloubech 

2., 3., 4. a 5. prstu PHK dorzálním a palmárním směrem, v PIP kloubech 2., 3., 4. a 5 

prstu PHK směrem dorzálním, palmárním a laterolaterálním, v MCP kloubech 2. 

a 3. prstu na LHK směrem palmárním. Při palpaci, stoji a chůzi přetrvává pálení 

chodidel. Při chůzi jde PDK zároveň s PHK, ve které je vych. hůl. Dle Borgova skóre 

byla dušnost v klidu na st. 2 a při chůzi st. 7. 

 

3. terapeutická jednotka – 21. 1. 2015 (10.00 – 11.00) 

Status praesens: 

– subj.: Pacientku pořád trápí pálení DKK od kotníků po akra bilat. na stupni 6, 

zhoršení stavu nastává při dotyku, stoji a chůzi na stupeň 8 bilat. Stěžuje si na 

neschopnost udržet předměty převážně v LHK. Lokalizované dýchání vleže na 

zádech provádí pravidelně 5x denně dle instrukcí. Ráno prováděla svou ranní 

kondiční jednotku po dobu přibližně 15 minut. 

– obj.: vyšetřeno aspekcí vleže na zádech – přetrvává otok kotníků bilat. Kůže 

v oblasti aker HKK a obličeje je vypjatá a zatuhlá. Prsty HKK jsou bilat. ve 

flekčním držení. Dýchání v poloze vleže na zádech je mělké střední hrudní. 
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vyšetřeno palpací – snížená posunlivost a protažitelnost kůže, podkoží a fascií 

v oblasti aker HKK bilat. a obličeje, přetrvává necitlivost aker DKK od kotníků 

po konečky prstů z dorzální i ventrální strany bilat. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

– prohloubení dýchání, zlepšení dechového stereotypu 

– uvolnění kůže a podkoží v oblasti aker HKK a obličeje 

– protažení svalů aker HKK a předloktí 

– zvýšení rozsahu pohybu v kloubech aker HKK 

– zlepšení citlivosti aker DKK 

– udržení rozsahu pohybu v kloubech aker DKK 

– zvýšení svalové síly aker DKK 

– nácvik chůze 

– edukace pacientky k autoterapii, kontrola včerejší edukace lokalizovaného 

dýchání vleže na zádech 

– kontrola a úprava ranní kondiční jednotky 

Návrh terapie: 

– nácvik lokalizovaného dýchání vleže na zádech 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí v oblasti obličeje a krku 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. 

– TMT k uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK 

– pasivní protažení svalů aker HKK a předloktí vleže na zádech 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. 

– pasivní cvičení aker DKK vleže na zádech 

– aktivní cvičení akra LDK vleže na zádech 

– analytické posilování svalů na st. 2 dle svalového testu dle Jandy 

– korigovaná chůze, stále s 1 vych. holí v PHK 

Provedení: 

– nácvik lokalizovaného dýchání vleže na zádech – do břicha, dolní hrudní, střední 

hrudní, horní hrudní – kontrola včerejší edukace 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí (Indulona) v oblasti obličeje a krku – uvolnění 

kůže a podkoží v oblasti obličeje a krku všemi směry vleže na zádech 
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– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby z dorzální i ventrální 

strany bilat. válením pomocí molitanového míčku vleže na zádech 

– TMT dle Lewita k uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK všemi směry 

bilat. 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany vytíráním a válením pomocí molitanového míčku vleže na 

zádech 

– pasivní cvičení aker DKK – flexe a extenze PIP a DIP kloubů bilat., flexe, 

extenze, abdukce a addukce MTP kloubů bilat. a v hlezenním kloubu inverze, 

everze, dorzální a plantární flexe, kroužky bilat. vleže na zádech 

– aktivní cvičení akra LDK – flexe a extenze PIP a DIP kloubů, flexe, extenze, 

abdukce a addukce MTP kloubů a v hlezenním kloubu inverze, everze, dorzální 

a plantární flexe vleže na zádech 

– analytické posilování svalů na PDK dle svalového testu st. 2 dle Jandy m. triceps 

surae, m. tibialis posterior, m. peroneus longus a brevis 

– chůze po pokoji v rozsahu 12 metrů s 1 vych. holí v PHK, PHK jde zároveň 

s PDK 

– provedení ranní kondiční jednotky – půl kroužky hlavou, poté rozhýbe zápěstí 

(kroužky, palmární a dorzální flexe), loketní (flexe se supinací, extenze 

s pronací), ramenní klouby (kroužky vpřed a vzad; „okénko“ a dát takto spojené 

ruce nad hlavy a zpět, kroužit na obě strany), pokrčuje DKK v kolenou i kyčlích 

a následně propíná, snaží se hýbat kotníky, ale v současné době bez efektu 

Autoterapie: 

– pokračovat v lokalizovaném dýchání vleže na zádech 

– pokračovat v aplikaci mastí a během aplikace se snažit jemně masírovat 

– pokračovat v ranní kondiční jednotce, zahrnout do ní i rozhýbání prstů na HKK, 

snažit se totéž provádět i na prstech na DKK, snažit se o rozhýbání kotníků 

(dorzální flexe, plantární flexe, kroužky) 

– snažit se ujít vždy namísto 10 metrů 12 metrů s holí v PHK 

Závěr jednotky, zhodnocení efektu terapie: 

Pacientka pociťuje uvolnění v oblasti obličeje, terapii snáší bez obtíží, 

spolupracuje. Lokalizované dýchání v poloze na zádech zvládá bez obtíží. S autoterapií 

včetně přidání cviků do ranní kondiční jednotky souhlasí a cviky zvládá. 
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Během terapie došlo k uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti obličeje, krku 

a aker HKK. Bylo dosaženo mírného zlepšení pohybu do extenze v MCP a PIP 

kloubech LHK přibližně o 5°. Při palpaci, stoji a chůzi přetrvává pálení chodidel. Při 

chůzi jde PDK zároveň s PHK, ve které je vych. hůl. Dle Borgova skóre byla dušnost 

v klidu na st. 1 a při chůzi st. 6. 

 

4. terapeutická jednotka – 22. 1. 2015 (8.30 – 9.30) 

Terapie probíhala v tělocvičně na terapeutickém lehátku. Do tělocvičny byla 

pacientka dopravena na invalidním vozíku. 

Status praesens: 

– subj.: Pacientku stále trápí pálení DKK od kotníků po akra, subjektivně hodnotí 

pálení na PDK stupeň 6, LDK stupeň 5, při dotyku, stoji a chůzi se pálení 

zhoršuje na stupeň 7 bilat. Stěžuje si na neschopnost udržet předměty převážně 

v LHK. Dnes ráno prováděla svou ranní kondiční jednotku po dobu přibližně 20 

minut. 

– obj.: vyšetřeno aspekcí vleže na zádech – přetrvává otok kotníků od kolenních 

kloubů po akra bilat. Kůže je v oblasti aker HKK a obličeje vypjatá a zatuhlá. 

Prsty HKK jsou bilat. ve flekčním držení. Dýchání je mělké, střední hrudní. 

vyšetřeno palpací – snížená posunlivost a protažitelnost kůže, podkoží a fascií 

v oblasti aker HKK bilat. a obličeje, čití porušeno, ale na chodidlech bilat. již 

rozpozná dotyk, teplo i chlad, na dorzech nohou zatím beze změny bilat. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

– úprava dechového stereotypu 

– uvolnění kůže a podkoží v oblasti aker HKK a obličeje 

– zvýšení rozsahu pohybu v kloubech aker HKK 

– zlepšení citlivosti aker DKK 

– udržení rozsahu pohybu v kloubech aker DKK 

– protažení zkrácených svalů na DKK 

– zvýšení svalové síly aker DKK 

– nácvik chůze 
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– edukace pacientky k autoterapii 

Návrh terapie: 

– nácvik lokalizovaného dýchání vleže na zádech 

– dechová cvičení 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí v oblasti obličeje a krku 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. 

– TMT k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. 

– pasivní cvičení aker DKK vleže na zádech 

– aktivní cvičení akra LDK vleže na zádech 

– protažení zkrácených svalů DKK metodou PIR s protažením dle Jandy 

– analytické posilování svalů na st. 2 dle svalového testu dle Jandy 

– korigovaná chůze, stále s 1 vych. holí v PHK 

Provedení: 

– nácvik lokalizovaného dýchání vleže na zádech – do břicha, dolní hrudní, střední 

hrudní, horní hrudní 

– dechová cvičení vleže na zádech – přerušovaný nádech, přerušovaný výdech, 

výdech s vyslovováním „š“ 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí (Indulona) v oblasti obličeje a krku – uvolnění 

kůže obličeje všemi směry vleže na zádech 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany válením pomocí molitanového míčku 

– TMT dle Lewita k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK všemi směry 

bilat. vleže na zádech 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany vytíráním a válením pomocí molitanového míčku vleže na 

zádech 

– pasivní cvičení aker DKK vleže na zádech – flexe a extenze PIP a DIP kloubů 

bilat., flexe, extenze, abdukce a addukce MTP kloubů bilat. a v hlezenním 

kloubu inverze, everze, dorzální a plantární flexe, kroužky bilat. 

– aktivní cvičení akra LDK vleže na zádech – flexe a extenze PIP a DIP kloubů, 

flexe, extenze, abdukce a addukce MTP kloubů a v hlezenním kloubu inverze, 

everze, dorzální a plantární flexe, kroužky 
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– PIR s protažením dle Jandy na svaly m. triceps surae a flexory kolenního kloubu 

bilat. 

– analytické posilování svalů na PDK dle st. 2 svalového testu dle Jandy m. triceps 

surae, m. tibialis posterior, m. peroneus longus a brevis 

– chůze po tělocvičně v rozsahu 15 metrů s 1 vych. holí v PHK, PHK jde zároveň 

s PDK 

Autoterapie: 

– pokračovat v lokalizovaném dýchání a korekci dechového stereotypu vleže na 

zádech 

– pokračovat v aplikaci mastí a během aplikace se snažit jemně masírovat 

– pokračovat v ranní kondiční jednotce 

– k lokalizovanému dýchání vleže na zádech přidat v dnešní terapii naučená 

dechová cvičení vleže na zádech 

– snažit se ujít vždy namísto 12 metrů 15 metrů s holí v PHK 

Závěr jednotky: 

Pacientka pociťuje uvolnění v oblasti obličeje a aker HKK, terapii snáší bez 

obtíží, spolupracuje. 

Během terapie došlo k uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti obličeje, krku 

a aker HKK. Bylo dosaženo mírného zlepšení pohybu do extenze v MCP a PIP 

kloubech a abdukce a addukce v MCP kloubech bilat. (přibližně o 5°). Došlo 

k protažení svalů m. triceps surae bilat. po skončení terapie st. 1 dle Jandy, flexory 

kolenního kloubu bilat. na st. 2. Při palpaci, stoji a chůzi přetrvává pálení chodidel. 

Pacientka již ujde 15 metrů. Na chodidlech již rozpozná dotyk, teplo a chlad, na dorzu 

nohy je stále necitlivost. Při chůzi jde PDK zároveň s PHK, ve které je vych. hůl. Dle 

Borgova skóre byla dušnost v klidu na st. 2 a při chůzi st. 6. 

 

5. terapeutická jednotka – 23. 1. 2015 (10.00 – 11.00) 

Dnes ráno pacientce diagnostikována neuropatie na neurologickém oddělení 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, od tohoto dne je kromě diagnózy progresivní 

systémová sklerodermie do indikace k RHB přidána i diagnóza neuropatie na DKK. 

Detaily z neurologického vyšetření nejsou k dispozici. 



 68 

Status praesens: 

– subj.: Pacientku pořád trápí pálení DKK od kotníků po akra, na PDK na stupni 6 

a LDK na stupni 5, se zhoršením stavu při dotyku, stoji a chůzi na stupeň 7 bilat. 

Dnes pociťuje vypjatou kůži na obličeji především v oblasti tváří bilat. 

– obj.: vyšetřeno aspekcí vleže na zádech – přetrvává otok kotníků bilat., barevné 

skvrny od kolenních kloubů po akra se zmenšují a nejsou již tak výrazné bilat. 

Kůže v oblasti aker HKK a obličeje je vypjatá a zatuhlá. Prsty HKK jsou ve 

flekčním držení bilat. Dýchání v poloze vleže na zádech je mělké, střední 

hrudní, počet dechů za minutu je 16. 

palpační vyšetření – zhoršená posunlivost a protažitelnost kůže, podkoží a fascií 

na akrech HKK a v oblasti obličeje 

rozsah kloubní pohyblivosti – na DKK nezměněn bilat., na HKK mírné zlepšení 

extenze a abdukce prstů rukou bilat. (přibližně o 2 ° ve všech kloubech) 

vyšetření zkrácených svalů dle Jandy – vyšetřen m. triceps surae na st. 2 bilat., 

flexory kolenního kloubu st. 2 bilat. 

vyšetření svalové síly dle Jandy – st. 2 PDK – m. triceps surae, m. tibialis 

posterior, m. peroneus longus a brevis; st. 1 PDK – m. tibialis anterior, 

mm. lumbricales, m. flexor hallucis longus a brevis, m. extensor digitorum 

longus a brevis, m. extensor hallucis longus a brevis, m. flexor digitorum longus 

a brevis; ostatní svaly DKK, HKK a trupu orientačně beze změny 

neurologické vyšetření – taktilní čití a termestezie – na chodidlech 

v dermatomech L4, L5 a S1 bilat. a na dorzu nohy LDK cítí dotyk, teplo a chlad, 

na dorzu nohy PDK v dermatomech L5 a S1 stále necítí dotyk, teplo ani chlad; 

šlachookosticové reflexy – bilat. nevýbavný reflex Achillovy šlachy 

a medioplantární reflex 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

– zlepšení dechového stereotypu 

– uvolnění kůže a podkoží v oblasti aker HKK a obličeje 

– zvýšení rozsahu pohybu v kloubech aker HKK 

– zlepšení jemné motoriky rukou 
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– zlepšení citlivosti aker DKK 

– udržení rozsahu pohybu v kloubech aker DKK 

– protažení zkrácených svalů na DKK 

– facilitace neuropatií zasažených svalů na PDK 

– zvýšení svalové síly aker DKK 

– nácvik chůze 

– edukace pacientky k autoterapii 

Návrh terapie: 

– nácvik lokalizovaného dýchání v korigovaném sedu 

– dechová cvičení vsedě 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí v oblasti obličeje 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. 

– TMT k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. 

– nácvik úchopů 

– pasivní cvičení aker DKK 

– aktivní cvičení akra LDK 

– protažení zkrácených svalů DKK metodou PIR s protažením dle Jandy 

– metoda dle Kenny pro facilitaci neuropatií zasažených svalů (m. tibialis anterior, 

mm. lumbricales, m. flexor hallucis longus a brevis, m. extensor digitorum 

longus a brevis, m. extensor hallucis longus a brevis, m. flexor digitorum longus 

a brevis) 

– analytické posilování svalů na st. 2 dle svalového testu dle Jandy (m. triceps 

surae, m. tibialis posterior, m. peroneus longus a brevis) 

– korigovaná chůze, stále s 1 vych. holí v PHK 

Provedení: 

– nácvik lokalizovaného dýchání v korigovaném sedu – do břicha, dolní hrudní, 

střední hrudní, horní hrudní 

– dechová cvičení vsedě – přerušovaný nádech, přerušovaný výdech, výdech 

s vyslovováním „š“ 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí (Indulona) v oblasti obličeje– uvolnění kůže 

obličeje všemi směry vleže na zádech 
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– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany válením pomocí molitanového míčku vleže na zádech 

– TMT dle Lewita k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK všemi směry 

bilat. vleže na zádech 

– nácvik úchopů vsedě – uchopení měkkého molitanového míčku a přendávání 

z jedné ruky do druhé se současným co nejsilnějším stiskem pro nácvik 

kulového úchopu vsedě; totéž s prázdnou 0,5 l lahví pro nácvik válcového 

úchopu vsedě; ve stoji chytit hůl co nejpevnějším úchopem háček levou rukou, 

zvednout do vzduchu a opět položit 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany vytíráním a válením pomocí molitanového míčku vleže na 

zádech 

– pasivní cvičení aker DKK vleže na zádech – flexe a extenze PIP a DIP kloubů 

bilat., flexe, extenze, abdukce a addukce MTP kloubů bilat. a v hlezenním 

kloubu inverze, everze, dorzální a plantární flexe, kroužky  bilat. 

– aktivní cvičení aker DKK – flexe a extenze PIP a DIP kloubů LDK, flexe, 

extenze, abdukce a addukce MTP kloubů LDK a v hlezenním kloubu LDK 

inverze, everze, dorzální a plantární flexe, kroužky vleže na zádech 

– PIR s protažením dle Jandy na svaly m. triceps surae a flexory kolenního kloubu 

bilat. 

– metoda dle Kenny na PDK v poloze dle svalového testu dle Jandy st. 2 na svaly 

m. tibialis anterior, mm. lumbricales, m. flexor hallucis longus a brevis, 

m. extensor digitorum longus a brevis, m. extensor hallucis longus a brevis, 

m. flexor digitorum longus a brevis 

– analytické posilování svalů na PDK dle svalového testu dle Jandy st. 2 m. triceps 

surae, m. tibialis posterior, m. peroneus longus a brevis 

– chůze po pokoji v rozsahu 18 metrů s 1 vych. holí v PHK, PHK jde zároveň 

s PDK 

Autoterapie: 

– pokračovat v lokalizovaném dýchání a naučených dechových cvičeních vleže na 

zádech a v korigovaném sedu 

– pokračovat v aplikaci mastí a během aplikace se snažit jemně masírovat 

– trénovat silové úchopy (kulový, válcový, háček) dle instruktáže během terapie 
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– pokračovat v ranní kondiční jednotce 

– snažit se ujít vždy namísto 15 metrů 18 metrů s holí v PHK 

Závěr jednotky, zhodnocení efektu terapie: 

Pacientka pociťuje uvolnění v oblasti obličeje a aker HKK, terapii snáší bez 

obtíží, spolupracuje. 

Během terapie došlo k uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti obličeje a aker 

HKK. Došlo k mírnému zlepšení dechového stereotypu, po terapii je počet dechů za 

minutu 13. Rozsah pohybu do extenze v MCP a PIP kloubech a abdukce a addukce 

v MCP kloubech bilat. se od včerejší terapie nezměnil. Cvičení úchopů je náročné, 

největší problém představuje úchop háček v LHK. Došlo k protažení svalů m. triceps 

surae po skončení terapie st. 1 dle Jandy, flexory kolenního kloubu bilat. stále na st. 2. 

Při palpaci, stoji a chůzi přetrvává pálení chodidel. Metodu dle Kenny snáší pacientka 

výborně. Pacientka již ujde 18 metrů. Při chůzi jde PDK zároveň s PHK, ve které je 

vych. hůl. Dle Borgova skóre byla dušnost v klidu na st. 0 a při chůzi st. 5. 

 

6. terapeutická jednotka – 26. 1. 2015 (11.00 – 11.45) 

Status praesens: 

– subj.: Pacientku stále trápí pálení DKK od kotníků po akra na stupni 6 na PDK 

a stupni 5 na LDK, při dotyku, stoji a chůzi se pálení již nezhoršuje. Přes víkend 

prováděla autoterapii poctivě včetně každodenní ranní kondiční jednotky, při 

každé chůzi zvýšila z pátečních 18 metrů na 20 metrů, vych. hůl drží stále 

v PHK. 

– obj.: vyšetřeno aspekcí vleže na zádech – přetrvává otok kotníků bilat., 

zabarvení kůže od kolenních kloubů po akra již téměř vymizela bilat. Kůže 

v oblasti aker HKK a obličeje je vypjatá a zatuhlá. Prsty HKK jsou bilat. ve 

flekčním držení. Dýchání je dolní hrudní. 

vyšetřeno palpací – snížená posunlivost a protažitelnost kůže, podkoží a fascií 

v oblasti obličeje a aker HKK bilat., pacientka již snese dotyk aker DKK bez 

zhoršení pálení 
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vyšetření zkrácených svalů dle Jandy – m. triceps surae bilat. na st. 1, flexory 

kolenního klouby bilat. na st. 2 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

– zlepšení dechového stereotypu 

– uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti aker HKK a obličeje 

– zvýšení rozsahu pohybu v kloubech aker HKK 

– zlepšení jemné motoriky rukou 

– zlepšení citlivosti aker DKK 

– udržení rozsahu pohybu v kloubech aker DKK 

– protažení zkrácených svalů na DKK 

– facilitace neuropatií zasažených svalů na PDK 

– zvýšení svalové síly aker DKK 

– nácvik chůze 

– edukace pacientky k autoterapii 

Návrh terapie: 

– nácvik lokalizovaného dýchání v korigovaném sedu 

– dechová cvičení v korigovaném sedu 

– odporová dechová cvičení v korigovaném sedu 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí v oblasti obličeje a krku 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. 

– TMT k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK 

– mobilizace MCP, PIP, DIP, metakarpálních kostí a zápěstí všemi směry bilat. 

– mobilizace MTP, PIP, DIP a metatarzálních kostí všemi směry bilat. 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. 

– pasivní cvičení aker DKK vleže na zádech 

– aktivní cvičení akra LDK vleže na zádech 

– protažení zkrácených svalů DKK metodou PIR s protažením dle Jandy 

– metoda dle Kenny pro facilitaci neuropatií zasažených svalů (m. tibialis anterior, 

mm. lumbricales, m. flexor hallucis longus a brevis, m. extensor digitorum 

longus a brevis, m. extensor hallucis longus a brevis, m. flexor digitorum longus 

a brevis) 
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– analytické posilování svalů na st. 2 dle svalového testu dle Jandy (m. triceps 

surae, m. tibialis posterior, m. peroneus longus a brevis) 

– korigovaná chůze, zkusit držet vych. hůl v LHK 

Provedení: 

– nácvik lokalizovaného dýchání v korigovaném sedu – do břicha, dolní hrudní, 

střední hrudní, horní hrudní 

– dechová cvičení v korigovaném sedu – přerušovaný nádech, přerušovaný 

výdech, výdech s vyslovováním „š“ 

– odporová dechová cvičení v korigovaném sedu – foukání brčkem do sklenice 

s vodou, nafukování balonku 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí (Indulona) v oblasti obličeje – uvolnění kůže 

obličeje všemi směry vleže na zádech 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany válením pomocí molitanového míčku vleže na zádech 

– TMT dle Lewita k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK všemi směry 

bilat. vleže na zádech 

– mobilizace MCP, PIP, DIP, metakarpálních kostí a zápěstí všemi směry bilat. 

dle Lewita 

– mobilizace MTP, PIP, DIP a metatarzálních kostí všemi směry bilat. dle Lewita 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany vytíráním a válením pomocí molitanového míčku a míčku 

„ježek“ 

– pasivní cvičení aker DKK vleže na zádech – flexe a extenze PIP a DIP kloubů 

bilat., flexe, extenze, abdukce a addukce MTP kloubů bilat. a v hlezenním 

kloubu inverze, everze, dorzální a plantární flexe, kroužky bilat. 

– aktivní cvičení aker DKK – flexe a extenze PIP a DIP kloubů LDK, flexe, 

extenze, abdukce a addukce MTP kloubů LDK a v hlezenním kloubu LDK 

inverze, everze, dorzální a plantární flexe, kroužky 

– PIR s protažením dle Jandy na svaly m. triceps surae a flexory kolenního kloubu 

bilat. 

– metoda dle Kenny na PDK v poloze dle svalového testu dle Jandy st. 2 na svaly 

m. tibialis anterior, mm. lumbricales, m. flexor hallucis longus a brevis, 
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m. extensor digitorum longus a brevis, m. extensor hallucis longus a brevis, 

m. flexor digitorum longus a brevis 

– analytické posilování svalů na PDK dle svalového testu dle Jandy st. 2  

m. triceps surae, m. tibialis posterior, m. peroneus longus a brevis 

– nácvik úchopů – uchopení měkkého molitanového míčku a přendávání z jedné 

ruky do druhé se současným co nejsilnějším stiskem pro nácvik kulového 

úchopu vsedě; totéž s naplněnou 0,5 l lahví pro nácvik válcového úchopu vsedě; 

ve stoji chytit hůl co nejpevnějším úchopem háček levou rukou, zvednout do 

vzduchu a opět položit 

– chůze po pokoji v rozsahu 3 metrů s 1 vych. holí v LHK, LHK jde zároveň 

s PDK, poté nutnost přendat hůl do PHK, nato chůze 20 metrů s 1 vych. holí 

v PHK, PHK jde zároveň s PDK 

Autoterapie: 

– pokračovat v lokalizovaném dýchání a naučených dechových cvičeních 

v korigovaném sedu i vleže na zádech 

– pokračovat v aplikaci mastí a během aplikace se snažit jemně masírovat 

– pokračovat v ranní kondiční jednotce 

– přidat v dnešní terapii naučená odporová dechová cvičení 

– zkoušet držet vych. hůl v LHK a ujít vždy alespoň 3 metry 

– snažit se ujít vždy namísto 18 metrů 20 metrů s holí v PHK 

Závěr jednotky, zhodnocení efektu terapie: 

Pacientka pociťuje uvolnění v oblasti obličeje a aker HKK, cítí příjemné 

protažení m. triceps surae bilat., terapii snáší bez obtíží, spolupracuje. 

Během terapie došlo k uvolnění kůže a podkoží v oblasti obličeje, krku a aker 

HKK. Od pátku došlo k mírnému zvýšení rozsahu pohybu na HKK v MCP kloubech do 

abdukce, addukce a flexe bilat., PIP a DIP kloubech do flexe a extenze bilat. (přibližně 

o 5 ° ve všech uváděných pohybech). Na HKK se podařilo mobilizací odstranit blokády 

v zápěstí při posunu mediokarpálního kloubu palmárně na LHK, radiokarpálního kloubu 

dorzálně a radiálně na LHK, PIP kloub 2. a 3. prstu dorzálně a palmárně na LHK a IP 

kloub palce směrem dorzálním a palmárním na LHK. Na PHK došlo k uvolnění blokád 

v MCP kloubech 2., 3. a 4. prstu směrem dorzálním a palmárním a PIP kloubu 3. prstu 

směrem palmárním. Díky snížení palpační citlivosti aker DKK bylo možné mobilizovat 
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klouby nohy, kdy došlo k uvolnění blokád všech metatarzálních kloubů dorzálně 

i plantárně bilat. a IP kloubu palce směrem dorzálním na LDK. Došlo k protažení svalů 

m. triceps surae, po skončení terapie na st. 0 dle Jandy, flexory kolenního kloubu bilat. 

stále na st. 2. Při palpaci, stoji a chůzi je stále přítomno pálení chodidel a aker DKK, ale 

již nedochází ke zhoršení stavu oproti poloze vleže, kdy DKK nejsou zatíženy. Metodu 

dle Kenny snáší pacientka výborně. Oproti páteční terapii došlo ke zlepšení úchopů, 

především kulového a válcového. Chůze s vych. holí v LHK jí přijde nepřirozená, 

nedaří se příliš dodržovat postup při klasické chůzi s 1 holí (LHK jde zároveň s PDK), 

takto ujde 3 metry, poté nutno dát vych. hůl do PHK kvůli mírné bolesti zápěstí LHK, 

nestabilitě a velké nejistotě pacientky. Při chůzi jde PDK zároveň s PHK, ve které je 

vych. hůl, takto ujde 20 metrů. Dle Borgova skóre byla dušnost v klidu na st. 0 a při 

chůzi st. 7. 

 

7. terapeutická jednotka – 27. 1. 2015 (11.00 – 11.45) 

Status praesens: 

– subj.: Pacientku pořád trápí pálení DKK od kotníků po akra subjektivně na 

stupni 5 bilat., při dotyku, stoji a chůzi se pálení již nezhoršuje. Snaží se chodit 

s vych. holí v LHK, ale ujde max. 3 metry. S vych. holí v PDK ujde 20 metrů. 

– obj.: vyšetřeno aspekcí vleže na zádech – přetrvává otok kotníků bilat., 

zabarvení kůže od kolenních kloubů po akra již téměř vymizelo bilat. Kůže je 

v oblasti aker HKK a obličeje vypjatá a zatuhlá. Prsty HKK přetrvávají bilat. ve 

flekčním držení. Dýchání je dolní hrudní. 

vyšetřeno palpací – pacientka již snese dotyk aker DKK bez zhoršení pálení. Již 

rozliší dotyk, teplo a chlad i na dorzu nohy v dermatomech L5 a S1  bilat. 

m. triceps surae již na st. 0 bilat. 

vyšetření zkrácených svalů dle Jandy – m. triceps surae bilat. na st. 0, flexory 

kolenních kloubů stále na st. 2 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

– zlepšení dechového stereotypu 

– uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti aker HKK a obličeje 
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– zvýšení rozsahu pohybu v kloubech aker HKK 

– protažení svalů aker HKK a předloktí 

– zlepšení jemné motoriky rukou 

– zlepšení citlivosti aker DKK 

– udržení rozsahu pohybu v kloubech aker DKK 

– protažení zkrácených svalů na DKK 

– facilitace neuropatií zasažených svalů na PDK 

– zvýšení svalové síly aker DKK 

– nácvik chůze 

– edukace pacientky k autoterapii 

Návrh terapie: 

– dechová cvičení v korigovaném sedu 

– odporová dechová cvičení v korigovaném sedu 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí v oblasti obličeje 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. 

– TMT k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK 

– pasivní protažení svalů aker HKK a předloktí 

– procvičování úchopů 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. 

– aktivní cvičení aker DKK vsedě 

– protažení zkrácených svalů DKK metodou PIR s protažením dle Jandy 

– metoda dle Kenny pro facilitaci neuropatií zasažených svalů (m. tibialis anterior, 

mm. lumbricales, m. flexor hallucis longus a brevis, m. extensor digitorum 

longus a brevis, m. extensor hallucis longus a brevis, m. flexor digitorum longus 

a brevis) 

– analytické posilování svalů na st. 2 dle svalového testu dle Jandy (m. triceps 

surae, m. tibialis posterior, m. peroneus longus a brevis) 

– korigovaná chůze, zkoušet držet vych. hůl v LHK co nejdéle 

Provedení: 

– dechová cvičení v korigovaném sedu – přerušovaný nádech, přerušovaný 

výdech, výdech s vyslovováním „š“ 

– odporová dechová cvičení v korigovaném sedu – foukání brčkem do sklenice 

s vodou, nafukování balonku 
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– jemná uvolňovací masáž s emulzí (Indulona) v oblasti obličeje a krku – uvolnění 

kůže obličeje všemi směry vleže na zádech 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany válením pomocí molitanového míčku vleže na zádech 

– TMT dle Lewita k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK všemi směry 

bilat. vleže na zádech 

– pasivní protažení svalů aker HKK a předloktí vleže na zádech 

– procvičování úchopů vsedě – sbírání a přendávání tužky štipcem postupně všemi 

prsty bilat., uchopování a zvedání plné plastové lahve (0,5 l) válcovým úchopem 

bilat., uchopování a zvedání molitanového míčku kulovým úchopem 

a přendávání molitanového míčku z ruky do ruky se současným maximálním 

stiskem míčku, ve stoji držet hůl úchopem háček v LHK a zvedat ji 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany vytíráním a válením pomocí molitanového míčku a míčku 

„ježek“ vleže na zádech 

– aktivní cvičení aker DKK – flexe a extenze PIP a DIP kloubů LDK, flexe, 

extenze, abdukce a addukce MTP kloubů LDK a v hlezenním kloubu LDK 

inverze, everze, dorzální a plantární flexe, kroužky vleže na zádech 

– PIR s protažením dle Jandy na flexory kolenního kloubu bilat. 

– metoda dle Kenny na PDK v poloze dle svalového testu dle Jandy st. 2 na svaly 

m. tibialis anterior, mm. lumbricales, m. flexor hallucis longus a brevis, 

m. extensor digitorum longus a brevis, m. extensor hallucis longus a brevis, 

m. flexor digitorum longus a brevis 

– analytické posilování svalů na PDK dle svalového testu st. 2 dle Jandy m. triceps 

surae, m. tibialis posterior, m. peroneus longus a brevis 

– chůze po pokoji v rozsahu 5 metrů s 1 vych. holí v LHK, LHK jde zároveň 

s PDK, poté nutnost přendat hůl do PHK, nato chůze 20 metrů s 1 vych. holí 

v PHK, PHK jde zároveň s PDK 

Autoterapie: 

– pokračovat v lokalizovaném dýchání, naučených dechových cvičeních 

a odporových dechových cvičeních v korigovaném sedu i vleže na zádech 

– pokračovat v aplikaci mastí a během aplikace se snažit jemně masírovat 

– pokračovat v ranní kondiční jednotce 
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– zkoušet držet vych. hůl v LHK a ujít vždy alespoň 5 metrů 

– snažit se chodit s vych. holí v PHK co nejméně, pokud je hůl v PHK ujít alespoň 

20 metrů 

Závěr jednotky, zhodnocení efektu terapie: 

Pacientka pociťuje uvolnění v oblasti obličeje a aker HKK, terapii snáší bez 

obtíží, spolupracuje. 

Během terapie došlo k uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti obličeje a aker 

HKK a k protažení svalů aker HKK a předloktí. Rozsah pohybu v kloubech HKK 

zůstává od včerejšího dne nezměněn. Úchop štipcem je bilat. bez obtíží, kulový úchop 

molitanového míčku již nedělá pacientce problémy bilat., válcový úchop je stále 

náročný především při zvedání lahve o hmotnosti 0,5 kg, úchop háček vykazuje 

zlepšení, již nečiní tolik obtíží. Došlo k protažení flexorů kolenního kloubu, po terapii 

na st. 1 bilat. dle Jandy. Při palpaci, stoji a chůzi je stále přítomno pálení chodidel a aker 

DKK, ale již nedochází ke zhoršení stavu oproti poloze vleže, kdy DKK nejsou 

zatíženy. M. triceps surae, m. tibialis posterior a m. peroneus longus a brevis PDK jsou 

po ukončení terapie při kontrolním vyšetření na st. 3 svalové síly dle Jandy. Metodu dle 

Kenny snáší pacientka výborně, u svalů, na kterých byla terapie prováděna je již nyní st. 

2 svalové síly dle Jandy. Chůze s vych. holí v LHK je stále velmi nejistá, ale pacientka 

ji zvládá i bez dopomoci fyzioterapeuta, takto již ujde 5 metrů, poté nutno dát vych. hůl 

do PHK kvůli velké nejistotě pacientky. Při chůzi jde PDK zároveň s PHK, ve které je 

vych. hůl, takto ujde 20 metrů. Dle Borgova skóre byla dušnost v klidu na st. 1 a při 

chůzi st. 5. 

 

8. terapeutická jednotka – 28. 1. 2015 (8.15 – 9.30) 

Status praesens: 

– subj.: Pacientku stále trápí pálení DKK od kotníků po akra dnes na stupni 5 

bilat., při dotyku, stoji a chůzi se pálení již nezhoršuje. Snaží se chodit s vych. 

holí v LHK, včera odpoledne takto ušla asi 8 metrů. S vych. holí v PDK ujde 

20 metrů. Ráno si zacvičila svou ranní kondiční jednotku trvající přibližně 

20 minut. 
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– obj.: vyšetřeno aspekcí vleže na zádech – přetrvává otok kotníků bilat., 

zabarvení kůže od kolenních kloubů po akra jsou minimální bilat. Kůže v oblasti 

aker HKK a obličeje je vypjatá a zatuhlá. Prsty HKK jsou bilat. ve flekčním 

držení. Dýchání je dolní hrudní. 

vyšetřeno palpací – snížená posunlivost a protažitelnost kůže, podkoží a fascií na 

aker HKK bilat. a v oblasti obličeje 

vyšetření zkrácených svalů dle Jandy – flexory kolenního kloubu bilat. na st. 2 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

– zlepšení dechového stereotypu 

– uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti aker HKK a obličeje 

– zvýšení rozsahu pohybu v kloubech aker HKK 

– zlepšení jemné motoriky rukou 

– zlepšení citlivosti aker DKK 

– udržení rozsahu pohybu v kloubech aker DKK 

– protažení zkrácených svalů na DKK 

– facilitace neuropatií zasažených svalů na PDK (oblast od kotníků po konečky 

prstů bilat. ze všech stran) 

– zvýšení svalové síly aker DKK 

– nácvik chůze 

– edukace pacientky k autoterapii 

Návrh terapie: 

– dechová cvičení v korigovaném sedu 

– odporová dechová cvičení v korigovaném sedu 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí v oblasti obličeje a krku vleže na zádech 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. vleže na zádech 

– TMT k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK 

– procvičování úchopů 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. vleže na zádech 

– aktivní cvičení aker DKK vleže na zádech, vsedě 

– protažení zkrácených svalů DKK metodou PIR s protažením dle Jandy (flexory 

kolenního kloubu bilat.) 
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– analytické posilování svalů na st. 2 dle svalového testu dle Jandy (m. tibialis 

anterior, mm. lumbricales, m. flexor hallucis longus a brevis, m. extensor 

digitorum longus a brevis, m. extensor hallucis longus a brevis, m. flexor 

digitorum longus a brevis) 

– korigovaná chůze, zkoušet držet vych. hůl v LHK co nejdéle 

Provedení: 

– dechová cvičení – přerušovaný nádech, přerušovaný výdech, výdech 

s vyslovováním „š“ v korigovaném sedu 

– odporová dechová cvičení – foukání brčkem do sklenice s vodou, nafukování 

balonku v korigovaném sedu 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí (Indulona) v oblasti obličeje – uvolnění kůže 

obličeje všemi směry vleže na zádech 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany válením pomocí molitanového míčku vleže na zádech 

– TMT dle Lewita k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK všemi směry 

bilat. vleže na zádech 

– procvičování úchopů vsedě – sbírání a přendávání tužky štipcem postupně všemi 

prsty bilat., uchopování a zvedání do poloviny plné plastové lahve (0,5 l) 

válcovým úchopem bilat., uchopování a zvedání míčku „ježek“ kulovým 

úchopem bilat., ve stoji držet hůl úchopem háček a mírně ji zvedat bilat. 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany vytíráním a válením pomocí molitanového míčku a míčku 

„ježek“ vleže na zádech 

– aktivní cvičení aker DKK – flexe a extenze PIP a DIP kloubů LDK, flexe, 

extenze, abdukce a addukce MTP kloubů LDK a v hlezenním kloubu LDK 

inverze, everze, dorzální a plantární flexe; na PDK v hlezenním kloubu plantární 

flexe, supinace v plantární flexi a plantární pronace, kroužky vleže na zádech, 

poté vsedě na posteli 

– PIR s protažením dle Jandy na flexory kolenního kloubu bilat. 

– analytické posilování svalů na PDK dle svalového testu st. 2 dle Jandy 

m. tibialis anterior, mm. lumbricales, m. flexor hallucis longus a brevis, 

m. extensor digitorum longus a brevis, m. extensor hallucis longus a brevis 

a m. flexor digitorum longus a brevis 
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– chůze po pokoji v rozsahu 10 metrů s 1 vych. holí v LHK, LHK jde zároveň 

s PDK, poté nutnost přendat hůl do PHK, nato chůze 20 metrů s 1 vych. holí 

v PHK, PHK jde zároveň s PDK 

Autoterapie: 

– pokračovat v lokalizovaném dýchání, naučených dechových cvičeních 

a odporových dechových cvičeních vleže na zádech i v korigovaném sedu 

– pokračovat v aplikaci mastí a během aplikace se snažit jemně masírovat 

– pokračovat v ranní kondiční jednotce 

– zkoušet držet vych. hůl v LHK a ujít vždy alespoň 10 metrů 

– snažit se chodit s vych. holí v PHK co nejméně, pokud je hůl v PHK ujít alespoň 

20 metrů 

Závěr jednotky, zhodnocení efektu terapie: 

Pacientka pociťuje uvolnění v oblasti obličeje a aker HKK, je spokojená, že se 

již tolik nezadýchává při cvičeních, terapii snáší bez obtíží, spolupracuje. 

Během terapie došlo k uvolnění kůže a podkoží v oblasti obličeje a aker HKK. 

Došlo k protažení flexorů kolenního kloubu, po terapii při kontrolním vyšetření na st. 1 

bilat. dle Jandy. Při palpaci, stoji a chůzi je stále přítomno pálení chodidel a aker DKK, 

ale již nedochází ke zhoršení stavu oproti poloze vleže, kdy DKK nejsou zatíženy. 

Chůze s vych. holí v LHK je stále velmi nejistá, již takto ujde 10 metrů, poté nutno dát 

vych. hůl do PHK kvůli velké nejistotě pacientky. Při chůzi jde PDK zároveň s PHK, ve 

které je vych. hůl, takto ujde 20 metrů. Dle Borgova skóre byla dušnost v klidu na st. 0 

a při chůzi st. 4. 

 

9. terapeutická jednotka – 29. 1. 2015 (11.00 – 11.45) 

Status praesens: 

– subj.: Pacientku pořád trápí pálení DKK od kotníků po akra na stupni 5 bilat., při 

dotyku, stoji a chůzi se pálení již nezhoršuje. Snaží se chodit s vych. holí v LHK 

vždy alespoň 10 metrů. S vych. holí v PHK ujde 20 metrů. Dnes ráno prováděla 

ranní kondiční jednotku po dobu asi 30 minut. 
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obj.: vyšetřeno aspekcí vleže na zádech – přetrvává otok kotníků bilat., barevné 

skvrny od kolenních kloubů po akra jsou minimální bilat. Kůže v oblasti aker 

HKK a obličeje je vypjatá a zatuhlá. Prsty HKK jsou bilat. ve flekčním držení. 

Dýchání je dolní hrudní. 

vyšetřeno palpací – snížená posunlivost a protažitelnost kůže, podkoží a fascií na 

aker HKK bilat. a v oblasti obličeje 

vyšetření zkrácených svalů dle Jandy – flexory kolenního kloubu bilat. na st. 1 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

– zlepšení dechového stereotypu 

– uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti aker HKK a obličeje 

– zvýšení rozsahu pohybu v kloubech aker HKK 

– zlepšení jemné motoriky rukou 

– zvýšení svalové síly aker DK – především PDK 

– zlepšení citlivosti aker DKK 

– udržení rozsahu pohybu v kloubech aker DKK 

– protažení zkrácených svalů na DKK 

– facilitace neuropatií zasažených svalů na PDK 

– zvýšení svalové síly aker DKK 

– nácvik chůze 

– edukace pacientky k autoterapii 

Návrh terapie: 

– odporová dechová cvičení vsedě 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí v oblasti obličeje a krku 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. 

– TMT k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK 

– procvičování úchopů 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. 

– aktivní cvičení aker DKK vsedě 

– protažení zkrácených svalů DKK metodou PIR s protažením dle Jandy 

– analytické posilování svalů na st. 2 dle svalového testu dle Jandy (m. tibialis 

anterior, mm. lumbricales, m. flexor hallucis longus a brevis, m. extensor 
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digitorum longus a brevis, m. extensor hallucis longus a brevis, m. flexor 

digitorum longus a brevis) 

– korigovaná chůze, zkoušet držet vych. hůl v LHK co nejdéle 

Provedení: 

– odporová dechová cvičení – foukání brčkem do sklenice s vodou, nafukování 

balonku v korigovaném sedu 

– jemná uvolňovací masáž s emulzí (Indulona) v oblasti obličeje a krku – uvolnění 

kůže obličeje všemi směry 

– míčkování aker HKK od konečků prstů po loketní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany válením pomocí molitanového míčku vleže na zádech 

– TMT dle Lewita k  uvolnění kůže, podkoží a fascií na akrech HKK všemi směry 

bilat. 

– procvičování úchopů vsedě – sbírání a přendávání tužky štipcem postupně všemi 

prsty bilat., uchopování a zvedání plné plastové lahve (0,5 l) válcovým úchopem 

bilat., uchopování a zvedání míčku „ježek“ kulovým úchopem bilat., ve stoji 

držet hůl úchopem háček a mírně ji zvedat bilat. 

– míčkování aker DKK od konečků prstů po kolenní klouby bilat. z dorzální 

i ventrální strany vytíráním a válením pomocí molitanového míčku a míčku 

„ježek“ vleže na zádech 

– aktivní cvičení aker DKK – flexe a extenze PIP a DIP kloubů LDK, flexe, 

extenze, abdukce a addukce MTP kloubů LDK a v hlezenním kloubu LDK 

inverze, everze, dorzální a plantární flexe; na PDK v hlezenním kloubu plantární 

flexe, supinace v plantární flexi a plantární pronace; kroužky v hlezenních 

kloubech bilat. vsedě 

– PIR s protažením dle Jandy na flexory kolenního kloubu bilat. 

– analytické posilování svalů na PDK dle svalového testu st. 2 dle Jandy 

m. tibialis anterior, mm. lumbricales, m. flexor hallucis longus a brevis, 

m. extensor digitorum longus a brevis, m. extensor hallucis longus a brevis 

a m. flexor digitorum longus a brevis 

– chůze po pokoji v rozsahu 15 metrů s 1 vych. holí v LHK, LHK jde zároveň 

s PDK, poté hůl přendána do PHK, nato chůze 10 metrů s 1 vych. holí v PHK, 

PHK jde zároveň s PDK 
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Autoterapie: 

– pokračovat v lokalizovaném dýchání, naučených dechových cvičeních 

a odporových dechových cvičeních 

– pokračovat v aplikaci mastí a během aplikace se snažit jemně masírovat 

– pokračovat v ranní kondiční jednotce 

– zkoušet držet vych. hůl v LHK a ujít vždy alespoň 15 metrů 

– snažit se chodit s vych. holí v PHK co nejméně 

Závěr jednotky, zhodnocení efektu terapie: 

Pacientka pociťuje uvolnění v oblasti obličeje a aker HKK, terapii snáší bez 

obtíží, spolupracuje. 

Během terapie došlo k uvolnění kůže, podkoží a fascií v oblasti obličeje a aker 

HKK. Došlo k mírnému zvýšení rozsahu pohybu do flexe v MCP kloubu 5. prstu na 

PHK, na všech prstech bilat ke zvětšení abdukce a addukce v MCP kloubech a extenze 

všech PIP kloubů na LHK (přibližně o 5 ° v uvedených segmentech). Došlo k protažení 

flexorů kolenního kloubu, po terapii na st. 1 bilat. dle Jandy. Při palpaci, stoji a chůzi je 

stále přítomno pálení chodidel a aker DKK, ale již nedochází ke zhoršení stavu oproti 

poloze vleže, kdy DKK nejsou zatíženy. Chůze s vych. holí v LHK je stále velmi 

nejistá, již takto ujde 15 metrů. Při chůzi je stále velká nestabilita, ale pacientka se již 

stává s vych. holí v LHK jistější. Dle Borgova skóre byla dušnost v klidu na st. 0 a při 

chůzi st. 4. 

 

10. terapeutická jednotka – 30. 1. 2015 (10.30 – 11.45) 

Status praesens: 

– subj.: Pacientku pořád trápí pálení DKK od kotníků po akra v klidu i při dotyku, 

stoji a chůzi na stupni 5 bilat. Snaží se chodit s vych. holí v LHK vždy alespoň 

10 metrů. S vych. holí v PDK ujde 20 metrů. 

– obj.: Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou, spolupracuje. Měří 158 

cm, váží 64 kg a její BMI je 25,64, což odpovídá mírné nadváze. Krevní tlak má 

v době vyšetření 120/90 a pulz 90 tepů/min. Počet dechů za minutu je 14. 
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Cíl a provedení dnešní terapeutické jednotky: 

– výstupní kineziologický rozbor 

Závěr jednotky, zhodnocení efektu terapie: 

Pacientka spolupracovala, dušnost dle Borgova skóre na st. 0 v klidu a st. 5 při 

zátěži. 

 

3.8 Výstupní kineziologický rozbor (30. 1. 2015) 

3.8.1 Vyšetření stoje 

Vyšetření stoje aspekcí bylo provedeno ve spodním prádle a v kotníkové obuvi, 

pacientka nezvládne stoj bez zpevněných kotníků. Stoj pouze po krátkou dobu přibližně 

5 minut, poté nutná pauza v sedu pro pálení chodidel. 

Zezadu 

– baze zúžená 

– špičky mírně vytočeny zevně 

– lýtka symetrická 

– podkolenní rýhy symetrické 

– subgluteální rýhy ve stejné výšce 

– paže u těla 

– lokty ve flekčním postavení 

– P rameno níž 

– mírný úklon hlavy vpravo 

Z levého boku 

– hlezenní, kolenní a kyčelní klouby nejsou v rovině, pacientka má flekční držení 

trupu 

– flekční držení v kolenních kloubech – 15° bilat. 

– flekční držení v kyčelních kloubech – 15° bilat. 

– kyfóza Th páteře s vrcholem v Th6 

– protrakce ramenních kloubů bilat. 

– předsunuté držení hlavy 

– ramenní klouby v mírné flexi, addukci a ve vnitřní rotaci 
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– loketní klouby ve flexi 

– předloktí v pronaci 

– prsty ve flexi 

Z pravého boku 

– stejné jako z levého boku 

Zepředu 

– kolenní klouby ve flexi 15° bilat. 

– kyčelní klouby ve vnitřní rotaci 

– klavikuly symetrické 

– stažená kůže krku a dekoltu 

– vyhlazená kůže na obličeji 

– typické podélné rýhování kolem úst 

– tenké rty 

– uši ve stejné výšce 

Modifikace stoje 

– na patách – pacientka se snaží provést dorzální flexi nohy bilat., ale z důvodu 

nestability nesvede stoj na patách 

– na špičkách – pacientka nesvede z důvodu nestability 

– na 1 DK – pacientka nesvede z důvodu nestability bilat. 

– Trendelenburgova zkouška - pacientka nesvede z důvodu nestability bilat. 

– na 2 vahách – použity 2 nášlapné váhy 

celková váha: 64 kg 

LDK: 33, PDK: 31 kg 

– Rhombergův stoj I., II., III. – negativní 

– test dle Véleho – neproveden – pacientka nesvede stoj bez kotníkové obuvi 

 

Dynamické vyšetření stoje 

– extenze – páteř se nerozvíjí plynule, omezený pohyb v celé Th a L páteři, 

největší pohyb v Th/L přechodu a v C páteři v oblasti od C3 do C5, vyšetření do 

extenze neprovokuje u pacientky bolest 



 87 

– lateroflexe vpravo – páteř se nerozvíjí plynule, omezený pohyb v celé Th a L 

páteři, největší pohyb v Th/L přechodu, vyšetření do lateroflexe vpravo 

neprovokuje u pacientky bolest 

– lateroflexe vlevo – páteř se nerozvíjí plynule, omezený pohyb v celé Th a L 

páteři, největší pohyb v Th/L přechodu, vyšetření do lateroflexe vlevo 

neprovokuje u pacientky bolest; pohyb do lateroflexe vpravo i vlevo je stranově 

symetrický 

– flexe – páteř se nerozvíjí plynule, omezený pohyb v celé Th páteři, největší 

pohyb v Th/L přechodu, vyšetření do flexe neprovokuje u pacientky bolest 

 

Vyšetření pánve: 

– cristae iliacae – ve stejné výšce 

– SIAS – ve stejné výšce 

– SIPS – ve stejné výšce 

– fyziologická anteverze pánve 

 

3.8.2 Vyšetření chůze 

Vyšetřováno v kotníkové obuvi. Chůze s 1 vycházkovou holí v LHK – ujde 

přibližně 10 metrů, pokud je hůl v PHK ujde přibližně 20 metrů, poté nutná pauza pro 

dušnost a pálení chodidel. 

– typ chůze: PDK kohoutí chůze 

– typ chůze dle Jandy: PDK proximální, LDK peroneální 

– délka kroku: půl chodidla 

– rytmus: pravidelný 

– odvíjení chodidla: PDK došlapuje přes špičku na patu, LDK chodidlo odvíjí 

– postavení chodidel: mírná zevní rotace 

– pohyby pánve: minimální všemi směry 

– rotace trupu: minimální 

– souhyb HKK: LHK s holí jde zároveň s PDK, PHK volně podél těla, loketní 

kloub ve flexi, předloktí v pronaci, prsty ve flexi; PHK s holí jde zároveň 
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s PDK, LHK ve flexi, addukci a vnitřní rotaci v ramenním kloubu, flexi 

v loketním kloubu, pronace předloktí, prsty ve flexi 

– chůze je nestabilní 

– souhyb hlavy: bez souhybu 

 

Modifikace chůze 

– pozpátku – pacientka nesvede z důvodu nestability 

– po špičkách – pacientka nesvede z důvodu nestability 

– v podřepu – pacientka nesvede z důvodu neprovedení dorzální flexe nohy a pro 

nestabilitu 

– se vzpaženými HKK – pacientka nesvede z důvodu nestability 

– se zavřenýma očima – pacientka nesvede z důvodu nestability 

 

3.8.3 Vyšetření aspekcí vleže na zádech 

– hallux valgus bilat. 

– kladívkové prsty na DKK 

– otoky perimaleolárně bilat. 

– výrazná sklerodaktylie na HKK 

– hypomimie 

– mikrostomie 

– lesklá a vypjatá kůže na obličeji, krku a akrech HK bilat. 

– typ dýchání – dolní hrudní, počet dechů za minutu je 14 

 

3.8.4 Vyšetření reflexních změn palpací dle Lewita [24] 

Vyšetřeno vleže na zádech a vleže na břiše, uvedeny pouze oblasti 

s patologickým nálezem. 

Kůže 

– jemná, suchá 

– na akrech HKK lesklá 

– teplota – afebrilní, akra HKK i DKK teplá 
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– barva – minimální zabarvení kůže do fialovo – červena od kolenních kloubů po 

akra bilat. 

– zhoršená posunlivost a protažitelnost kůže na akrech HKK bilat. všemi směry, 

v oblasti dekoltu, krku a obličeje 

Podkoží 

– Kibblerova řasa – v oblasti L páteře jde hůře nabrat, kraniálním směrem se stav 

zlepšuje a od Th 10 lze řasu již bez obtíží nabrat 

Fascie 

– adheze fascií aker HKK všemi směry – při otáčení měkkých částí okolo dlouhé 

osy končetin 

Svaly 

– hypertonus m. trapezius pars cranialis bilat., paravertebrální svaly dolní Th 

páteře 

 

3.8.5 Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy [13] 

Extenze v kyčelním kloubu 

– natažená PDK i LDK – patolog. – pohyb zahájen aktivací hamstringů, poté 

teprve aktivace m. gluteus maximus 

– pokrčená PDK i LDK – správný timing svalů bilat. 

Abdukce v kyčelním kloub 

– patologické provedení – bilat. quadrátový mechanismus 

Flexe trupu 

– patologické provedení – zapojení m. iliopsoas i mm. obliquii int. i ext. 

Flexe šíje 

– patologické provedení – převaha mm. SCM 

Abdukce v ramenním kloubu 

– správný timing svalů bilat. 

Klik 

– pacientka nesvede 
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3.8.6 Antropometrie [13] 

Vyšetřováno vleže na zádech,  vsedě a ve stoji. Při vyšetření byla použita 

nášlapná váha, metr na zdi a krejčovský metr. 

– výška: 64 kg 

– hmotnost: 158 cm 

– BMI: 25,64 

 

Délky DKK P L 

Funkční (relativní) 82 cm 82 cm 

Anatomická (absolutní) 72 cm 72 cm 

Femur 36 cm 36 cm 

Bérec 40 cm 40 cm 

Chodidlo 23 cm 23 cm 

Nejdelší prst palec palec 

Délky HKK P L 

Délka celé HK 70 cm 70 cm 

Paže a předloktí 54 cm 54 cm 

Paže 30 cm 30 cm 

Předloktí 23 cm 23 cm 

Ruka 17 cm 17 cm 

Nejdelší prst prostředníček prostředníček 

Tabulka č. 9 - délkové rozměry DKK a HKK - výstupní kineziologický rozbor [cm] 
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Obvody DKK P L 

Stehno 15 cm nad patelou 50 cm 51 cm 

Stehno nad patelou 41 cm 41 cm 

Patela 39 cm 39 cm 

Lýtko 36 cm 36 cm 

Kotník 24 cm 25 cm 

Nárt a pata 36 cm 37 cm 

Hlavice metatarzů 22 cm 22 cm 

Obvody HKK P L 

Relaxovaná paže 24 cm 25 cm 

Paže při izometrické 

kontrakci svalu 
25 cm 25 cm 

Loketní kloub 23 cm 23 cm 

Předloktí 21 cm 21 cm 

Zápěstí 17 cm 16 cm 

Tabulka č. 10 - obvodové rozměry DKK a HKK - výstupní kineziologický rozbor [cm] 

 

Obvod břicha 90 cm 

Obvod boků 97 cm 

Obvod hrudníku přes mezosternale  

V klidu 84 cm 

Při inspiriu 87 cm 

Při expiriu 83,5 cm 
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Obvod hrudníku přes xiphosternale  

V klidu 80,5 cm 

Při inspiriu 83 cm 

Při expiriu 80 cm 

Tabulka č. 11 - obvodové rozměry břicha, boků a hrudníku - výstupní kineziologický 

rozbor [cm] 

 

Obvody hrudníku přes mezosternale i xiphosternale při inspiriu a expiriu jsou 

průměrným výsledkem třech měření. 

 

3.8.7 Vyšetření distancí na páteři [13] 

Při vyšetření byl použit krejčovský metr. 

Thomayerův příznak 30 cm (norma 0 cm) 

Schoberův příznak 3 cm (norma 4 – 5 cm) 

Stiborův příznak 7 cm (norma 7 – 10 cm) 

Čepojevův příznak 1,5 cm (norma 3 cm) 

Ottův příznak inklinační 3 cm (norma 3,5 cm) 

Ottův příznak reklinační 2 cm (norma 2,5 cm) 

Forestierova fleche 0 cm (norma 0 cm) 

Zkouška předklonu hlavy 0 cm (norma 0 cm) 

Zkouška lateroflexe vpravo 14 cm, vlevo 15 cm 

 

3.8.8 Vyšetření rozsahů kloubní pohyblivosti [18] 

Vyšetřeno kovovým dvouramenným goniometrem a kovovým prstovým 

goniometrem, zápis metodou SFTR. 
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Vyšetření aktivního pohybu: 

Horní končetina   Pravá    Levá 

– ramenní kloub  S 40 – 0 – 160   S 40 – 0 – 160 

F 80 – 0 – 0   F 70 – 0 – 0 

T 20 – 0 – 120   T 20 – 0 – 120 

R 80 – 0 – 50   R 70 – 0 – 50 

– loketní kloub  S 0 – 0 – 145   S 0 – 0 – 145 

– předloktí  R 90 – 0 – 90   R 90 – 0 – 90 

– zápěstí   S 40 – 0 – 35   S 25 – 0 – 30 

F 10 – 0 – 25   F 10 – 0 - 20 

– MCP II.  S 10 – 0 – 40   S 5 – 0 – 45 

F 5 – 0 – 5   F 5 – 0 – 5 

– MCP III.  S 10 – 0 – 40   S 5 – 0 – 45 

F 5 – 0 – 10   F 5 – 0 - 10 

– MCP IV.  S 10 – 0 – 40   S 10 – 0 – 40 

F 5 – 0 – 5   F 5 – 0 - 5 

– MCP V.  S 5 – 0 – 45   S 10 – 0 – 45 

F 5 – 0 – 5   F 5 – 0 - 5 

– PIP II.   S 5 – 40 – 30   S 5 – 40 – 40 

– PIP III.  S 15 – 50 – 30   S 25 – 40 – 50 

– PIP IV.  S 20 – 50 – 45   S 15 – 80 – 10 

– PIP V.   S 10 – 80 – 15   S 5 – 90 – 5 

– DIP II.   S 15 – 45 – 0   S 25 – 45 – 10 

– DIP III.  S 10 – 45 – 15   S 20 – 45 – 15 

– DIP IV.  S 20 – 45 – 10   S 10 – 40 – 10 

– DIP V.   S 10 – 50 – 40   S 5 – 45 – 5 

– CMC I.  S 5 – 10 – 40   S 5 – 20 – 30 

F 20 – 0 – 25   F 10 – 0 - 20 
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– MP I.   S 0 – 0 – 20   S 0 – 0 – 15 

– IP I.   S 5 – 20 – 5   S 5 – 20 – 10 

 

Dolní končetina  Pravá    Levá 

– kyčelní kloub  S 10 – 0 – 100   S 10 – 0 – 110 

F 25 – 0 – 10   F 25 – 0 – 10 

R 40 – 0 – 5   R 35 – 0 – 0 

– kolenní kloub  S 0 – 0 – 145   S 0 – 0 – 145 

– hlezenní kloub S 0 – 0 – 30   S 0 – 0 – 30 

R 10 – 0 – 20   R 10 – 0 – 25 

– MTP kloub I.  nevyšetřeno    S 30 – 0 - 30 

nevyšetřeno    F 0 – 0 – 0 

– MTP kloub II.  nevyšetřeno    S 30 – 0 - 30 

nevyšetřeno    F 0 – 0 – 0 

– MTP kloub III. nevyšetřeno    S 30 – 0 - 30 

nevyšetřeno    F 0 – 0 – 0 

– MTP kloub IV. nevyšetřeno    S 30 – 0 - 30 

nevyšetřeno    F 0 – 0 – 0 

– MTP kloub V. nevyšetřeno    S 30 – 0 - 30 

nevyšetřeno    F 0 – 0 – 0 

– PIP I.-V.  nevyšetřeno    F 0 – 0 – 5 

– DIP II.-V.  nevyšetřeno    F 0 – 0 – 0 

 

nevyšetřeno – pro nedostatečnou svalovou sílu 

 

 

 



 95 

Vyšetření pasivního pohybu: 

Dolní končetina  Pravá    Levá 

– hlezenní kloub S 10 – 0 – 30   S 10 – 0 – 30 

R 10 – 0 – 20    R 10 – 0 – 25 

– MTP kloub I.  S 30 – 0 – 25   S 30 – 0 – 30 

F 5 – 0 – 5    F 5 – 0 – 5 

– MTP kloub II.  S 30 – 0 – 30    S 30 – 0 - 30 

F 5 – 0 – 5    F 5 – 0 – 5 

– MTP kloub III. S 30 – 0 – 30    S 30 – 0 - 30 

F 5 – 0 – 5    F 5 – 0 – 5 

– MTP kloub IV. S 30 – 0 – 25    S 30 – 0 - 30 

F 5 – 0 – 5    F 5 – 0 – 5 

– MTP kloub V. S 30 – 0 – 25   S 30 – 0 - 30 

F 5 – 0 – 5    F 5 – 0 – 5 

– PIP I.-V.  S 0 – 0 – 10   S 0 – 0 – 10 

– DIP II.-V.  S 0 – 0 – 5    S 0 – 0 – 5 

 

Páteř 

– C páteř  S 45 – 0 – 45 

F 25 – 0 – 25 

R 40 – 0 – 40 

– Th a L páteř  F 20 – 0 – 20 

R 10 – 0 – 10 

 

3.8.9 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové [24, 37] 

Vyšetření kloubní vůle bylo vyšetřeno u všech kloubů všemi směry, neuvedené 

klouby jsou bez blokád. 
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– blokády klouby prstů rukou – MCP II. a III. prstu směrem dorzo-plantárním 

i latero-laterálním, PIP a DIP klouby všemi směry kromě PIP kloubů 2., 3., 4. 

a 5. prstu směrem dorzálním, palmárním a laterolaterálním na PHK a na LHK 

2. a 3. prst směrem dorzálním a palmárním, dále je bez blokády IP kloub palce 

LHK směrem dorzálním a palmárním a MCP klouby 2., 3., 4. a 5. prst dorzálně 

a palmárně na PHK, na LHK pouze 2. a 3. prst směrem palmárním, na LHK dále 

posun mediokarpálního kloubu palmárně a radiálně a posun radiokarpálního 

kloubu dorzálně 

– blokády klouby prstů nohy – MTP, PIP a DIP klouby všemi směry kromě IP 

kloubu palce nohy směrem dorzálním a MT kloubů při dorzálním i plantárním 

pohybu bilat 

 

3.8.10 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy [17] 

 

Svalové skupiny Sval P L 

mm. gastrocnemii 0 0 
m. triceps surae 

m. soleus 0 0 

m. iliopsoas N N 

m. rectus femoris N N flexory kyčelních kloubů 

m. tensor fasciae latae N N 

flexory kolenních kloubů  1 1 

jednokloubové 1 1 
adduktory kyčelních kloubů  

dvoukloubové 1 1 

m. piriformis  2 2 

m. quadratus lumborum  1 1 

paravertebrální svaly  2 

abdominální část 2 2 
m. pectoralis major 

sternální část 2 2 

m. pectoralis minor a claviculární 
část m. pectoralis major 

 
2 2 

m. trapezius  2 2 

m. levator scapulae  2 2 

m. sternocleidomastoideus  N-věk N-věk 
Tabulka č. 12 - vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - výstupní kineziologický rozbor 
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N – nevyšetřeno, pac. neschopna výchozí polohy 

N-věk – nevyšetřeno z důvodu věku pac. 

 

3.8.11 Vyšetření hypermobility dle Jandy a Sachseho [17, 24] 

Bylo provedeno vyšetření hypermobility zkouška rotace hlavy, zkouška šály, 

zkouška zapažených paží, zkouška založených paží, zkouška extendovaných loktů, 

zkouška sepjatých rukou a zkouška úklonu dle Jandy, dále vyšetřena zkouška šály, 

rotace C páteře, zkouška zapažených paží, zkouška založených paží, zkouška 

extendovaných loktů, zkouška extenze prstů, zkouška předklonu, zkouška úklonu, 

rotace Th páteře, abdukce v skapulohumerálním kloubu, extenze v kolenním kloubu, 

rotace v kyčli a záklon páteře dle Lewita. Pacientka není hypermobilní. Nebyla 

provedena zkouška posazení na paty dle Jandy. 

 

3.8.12 Vyšetření svalové síly dle Jandy [17] 

 

 Pohyb Sval P L 

oblouková flexe 3 

flexe sunutím 3 

flexe – testování 

jednostranné 

m. scalenus anterior 
m. scalenus medius 
m. scalenus posterior 
m. longus capitis 
m. longus colli 
m. sternocleidomastoideus 

3 3 krk 

extenze 
m. trapezius pars cran. 
m. erector spinae 

3 

flexe m. rectus abdominis 2 

flexe s rotací 
m. obliquus internus abdominis 
m. obliquus externus abdominis 

2 2 trup 

extenze 
m. quadratus lumborum 
m. erector spinae 

N 

pánev elevace m. quadratus lumborum 3 3 

lopatka addukce 
m. trapezius pars med. 
m. rhomboideus minor 
m. rhomboideus major 

3 
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kaudální posun m. trapezius pars caud. 3 3 

elevace 
m. trapezius pars cran. 
m. levator scapulae 

3 3 

abdukce s rotací m. serratus anterior 3 3 

flexe 
m. deltoideus pars clavicularis 
m. coracobrachialis 

3 3 

extenze 
m. latissimus dorsi 
m. teres major 
m. deltoideus pars post. 

3 3 

abdukce 
m. deltoideus pars acromialis 
m. supraspinatus 

3 3 

extenze v abdukci m. deltoideus pars post. 3 3 

horizontální addukce m. pectoralis major 3 3 

zevní rotace 
m. infraspinatus 
m. teres minor 

3 3 

ramenní kloub 

vnitřní rotace 

m. subscapularis 
m. teres major 
m. latissimus dorsi 
m. pectoralis major 

3 3 

flexe 
m. biceps brachii 
m. brachialis 
m.brachioradialis 

3 3 
loketní kloub 

extenze 
m. triceps brachii 
m. anconeus 

3 3 

supinace 
m. biceps brachii 
m. supinator 

3 3 
předloktí 

pronace 
m. pronator teres 
m. pronator quadratus 

3 3 

flexe s addukcí m. flexor carpi ulnaris 3* 3* 

flexe s abdukcí m. flexor carpi radialis 3* 3* 

extenze addukcí m. extensor carpi ulnaris 3* 3* zápěstí 

extenze s abdukcí 
m. extensor carpi radialis longus et 
brevis 

3* 3* 

flexe 
mm. lumbricales 
mm. interossei dorsales 
mm. interossei palmares 

3* 3* 

extenze 
m. extensor digitorum 
m. extensor indicis 
m. extensor digiti minimi 

3* 3* 

MCP klouby 

abdukce 
mm. interossei dorsales 
m. abductor digiti minimi 

3* 3* 
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addukce mm. interossei palmares 3* 3* 

IP1 klouby flexe m. flexor digitorum superficialis 3* 3* 

IP2 klouby flexe m. flexor digitorum profundus 3* 3* 

addukce m. adductor pollicis 3* 3* 
CMC kloub 
palce abdukce 

m. abductor pollicis longus 
m. abductor pollicis brevis 

3* 3* 

palec a malík opozice 
m. opponens pollicis 
m. opponens digiti minimi 

3* 3* 

flexe m. flexor pollicis brevis 3* 3* MCP kloub 
palce extenze m. extensor pollicis longus 3* 3* 

flexe m. flexor pollicis longus 3* 3* 
IP kloub palce 

extenze m. extensor pollicis longus 3* 3* 

flexe m. iliopsoas N N 

extenze 

m. gluteus maximus 
m. biceps femoris 
m. semitendinosus 
m. semimembranosus 

3 3 

addukce 

m. adductor magnus 
m. adductor longus 
m. adductor brevis 
m. gracilis 
m. pectineus 

3 3 

abdukce 
m. gluteus medius 
m. tensor fasciae latae 
m. gluteus minimus 

3 3 

zevní rotace 

m. quadratus femoris 
m. piriformis 
m. gluteus maximus 
m. gemellus sup. et inf. 
m. obturatorius exter. et inter. 

 
 
3 
 
3 

 
 
3 
 
3 

kyčelní kloub 

vnitřní rotace 
m. tensor faciae latae 
m. gluteus minimus 

3 3 

m. biceps femoris 3 3 
flexe m. semimembranosus 

m. semitendinosus 
3 3 kolenní kloub 

extenze m. quadriceps femoris 3 3 

plantární flexe m. triceps surae 3 3 

supinace s dorzální 
flexí 

m. tibialis anterior 2 3 

hlezenní kloub 

supinace v plantární 
flexi 

m. tibialis posterior 3 3 
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plantární pronace m. peroneus brevis et longus 3 3 

flexe 2. - 5. prstu mm. lumbricales 2 3 

flexe palce m. flexor hallucis brevis 2 3 
MTP klouby 

extenze 
m. extensor digitorum longus 
m. extensor digitorum brevis 
m. extensor hallucis brevis 

2 3 

IP1 klouby flexe m. flexor digitorum brevis 2 3 

IP2 klouby flexe m. flexor digitorum longus 2 3 

flexe m. flexor hallucis longus 2 3 
IP kloub palce 

extenze m. extensor hallucis longus 2 3 
Tabulka č. 13 - vyšetření svalové síly dle Jandy - výstupní kineziologický rozbor 

 

Mimické svaly – celková hypomimie 

N – nevyšetřeno pro neschopnost výchozí polohy 

* - výrazné omezení rozsahu pohybu v kloubu 

 

3.8.13 Vyšetření úchopů dle Nováka [49] 

Z jemných úchopů svede špetku, pinzetový úchop i klíčový úchop bilat. Silové 

úchopy kulový, válcový a háček svede bilat. 

Bilat. nesvede pěst. 

 

3.8.14 Neurologické vyšetření 

Při vyšetření bylo použito neurologické kladívko, štětička, tupá jehla, zkumavka 

s chladou vodou a zkumavka s teplou vodou. 

Taktilní čití – DKK od kotníků po prsty cítí dotyk, v dermatomech L4, L5 a S1 

bilat. ale je změněna citlivost bilat.; od kotníků kraniálním směrem v dermatomech L1 – 

L5, S1 a S2 taktilní čití neporušeno bilat. 

Prostorové diskriminační čití – DKK od kotníků po prsty v dermatomech L4, L5 

a S1 porušeno bilat., změněna citlivost, porušena grafestezie, od kotníků kraniálním 

směrem v dermatomech L1 – L5, S1 a S2 bez patologického nálezu bilat. 
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Termestezie – DKK od kotníků po prsty v dermatomech L4, L5 a S1 neporušeno 

bilat., DKK od kotníků kraniálním směrem v dermatomech L1 – L5 a S1 – S2 bez 

patologického nálezu bilat. 

Propriocepce – pohybocit nevnímá na DKK od kotníků po prsty bilat., pohybocit 

kotníků a DKK vnímá bez obtíží bilat. Polohocit na DKK od kotníků po prsty bez 

patologického nálezu, polohocit DKK kraniálně od kotníků taktéž bez patologického 

nálezu bilat. Palestezie nevyšetřena (nebyla k dispozici kalibrovaná ladička). 

Šlachookosticové reflexy – medioplantární reflex a reflex Achillovy šlachy 

nevýbavný bilat. 

Vyšetření mozkových nervů, čití HKK (taktilní, prostorové diskriminační, 

termestezie, propriocepce – pohybocit, polohocit), fyziologické reflexy na HKK, břiše 

a patelární reflex, pyramidové jevy paretické (Mingazzini HK i DK, Hautantův znak, 

fenomén retardace HK i DK) a spastické (Hoffman, Juster na HK, Babinského příznak, 

Chaddock, Oppenheim na DK), taxe, diadochokinéza, Lasséque a obrácený Lasséque 

bez patologického nálezu bilat. 

 

3.8.15 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře [21] 

Test břišního lisu – nedochází k laterálnímu rozšíření hrudníku, dolní segmenty 

páteře nejsou stabilizovány 

 

3.8.16 Vyšetření ADL – Barthel index 

Vyšetření běžných denních činností dle Barthelova indexu je na hodnotě 90, což 

odpovídá vyhodnocení mírně nesoběstačný (viz příloha č. 8). 

 

3.8.17 Závěr 

Stoj je možný stále pouze v pevné kotníkové obuvi kvůli nestabilitě po dobu 

5 minut. Stehno PDK již nepůsobí užším dojmem, baze je stále zúžená, špičky mírně 

vytočeny zevně, paže u těla, lokty ve flekčním postavení, P rameno níž a stále přítomen 

mírný úklon hlavy vpravo. Přetrvává flekční držení trupu, protrakce ramen a předsunuté 



 102 

držení hlavy. Kolenní klouby jsou při stoji stále ve flexi (15°) a kyčelní klouby ve 

vnitřní rotaci. Pacientka stále není schopna modifikací stoje na patách, špičkách, na 

1 DK a Trendelenburgovy zkoušky. Došlo k mírné změně při vyšetření stoje na dvou 

vahách, kdy se rozdíl mezi zatíženými končetinami zmenšil ze 4 kg na 2 kg, kdy je 

o trochu více zatížena LDK. Dynamické vyšetření stoje neprokázalo žádné změny, tedy 

při dynamických zkouškách stoje je velká nestabilita, pohyb je omezen při flexi, extenzi 

i lateroflexi bilat., největší pohyb se u všech pohybů odehrává v Th/L přechodu, při 

pohybu do extenze ještě v C páteři. Vyšetření pánve opět neprokázalo žádný 

patologický nález. 

Chůze je stále možná pouze v kotníkové obuvi kvůli nestabilitě. Pacientka je již 

schopna ujít přibližně 10 metrů s 1 vych. holí v LHK, kdy LHK jde zároveň s PDK, 

pokud drží hůl v PHK a jde PHK zároveň s PDK, je schopna ujít až 20 metrů, poté 

nutná pauza pro pálení aker DKK. Oba typy chůze jsou nestabilní. Pacientka stále 

nesvede modifikace chůze, konkrétně chůzi pozpátku, po špičkách, v podřepu, se 

vzpaženými HKK a se zavřenýma očima pro nestabilitu. 

Dýchání je dolní hrudní, kůže i podkoží jsou tuhé v oblasti obličeje, dekoltu a na 

akrech HKK bilat., kůže na obličeji, krku a akrech HK bilat. je lesklá a vypjatá, je 

přítomna mikrostomie a sklerodaktylie. Pacientka má hallux valgus bilat., kladívkové 

prsty bilat., otoky perimaleolárně bilat., pigmentové skvrny, které byly přítomny od 

kolenních kloubů po akra DK bilat., jsou nyní minimální. Kibblerova řasa v oblasti L 

páteře jde hůře nabrat, kraniálním směrem se stav zlepšuje a od úrovně Th 10 ji lze 

nabrat bez obtíží. Na akrech HKK bilat. je přítomna adheze fascií. V hypertonu jsou 

stále paravertebrální svaly dolní Th páteře a m. trapezius pars cranialis bilat. 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy neprokázalo žádné změny, 

tedy byl zjištěn patologický nález při extenzi v kyčelním kloubu s nataženou DK bilat., 

kdy byl pohyb zahájen aktivací hamstringů, poté došlo teprve k aktivaci m. gluteus 

maximus. Při testování stereotypu s pokrčenou DK nebyl zjištěn patologický nález bilat. 

Při abdukci v kyčelním kloubu byl zjištěn quadrátový mechanismus bilat. Provedení 

flexe trupu je patologické, dochází k zapojení m. iliopsoas i mm. obliquii int. i ext. Při 

flexi šíje převládá aktivace m. sternocleidomastoideus. Stereotyp abdukce v ramenním 

kloubu je bez patologických nálezů a stereotyp kliku pacientka nesvede. 
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Délky HKK i DKK jsou bilat. stejné, u obvodů došlo k malým změnám. Obvod 

na DK 15 cm nad patelou je na LDK nyní jen o 1 cm větší, kdy při vstupním 

kineziologickém vyšetření byl o 2 cm větší, v oblasti pately je nyní obvod stejný na 

obou DKK, kotník LDK je stále o 1 cm větší než na PDK, přes nárt a patu se rozdíl 

snížil ze 2 cm na 1 cm, kdy je stále větší obvod u LDK a měření obvodu hlavice 

metatarzů nyní neprokázalo žádný rozdíl. Obvody na HKK jsou stejné jako při 

vstupním vyšetření, tedy všechny obvody jsou stejné kromě obvodu relaxované paže, 

kdy je LHK o 1 cm větší než PHK a obvod přes zápěstí, kdy se rozdíl opět liší pouze 

o 1 cm, ale PHK má rozměr větší. Při měření obvodu hrudníku přes mezosternale je 

rozdíl hodnot měřených při inspirium a expiriu roven 3,5 cm a rozdíl mezi obvodem při 

inspiriu a klidovému stavu jsou 3 cm. Při měření přes xiphosternale je rozdíl hodnot 

měřených při inspiriu a expiriu roven 3 cm a rozdíl mezi obvodem při inspiriu 

a klidovým stavem jsou 2,5 cm. 

Vyšetření distancí na páteři neprokázalo žádné změny, tedy Thomayerův příznak 

je pozitivní + 30 cm, Schoberův příznak je 3 cm, Čepojevův příznak je 1,5 cm, Ottův 

příznak inklinační je 2,5 cm a reklinační 1,5 cm. Stiborův příznak je v normě na hodně 

7 cm, Forestierova fleche a zkouška předklonu hlavy jsou 0 cm a při lateroflexi vpravo 

dojde k posunu PHK o 14 cm a LHK o 15 cm. 

Pohyblivost v kořenových kloubech HKK i DKK bilat. stále nevykazuje 

omezení. Rozsah pohybu v kloubech aker HKK je stále omezen, ale došlo ke zvětšení 

rozsahu pohybu v některých kloubech rukou bilat. (viz tabulka č. 14) Pro nízkou 

svalovou sílu nebylo možné vyšetřit aktivní pohyb prstů PDK, pasivní vyšetření těchto 

kloubů prokázalo mírné omezení ve všech pohybech na obou končetinách. Pohyblivost 

C a Th páteře zůstala nezměněna, tedy pohyblivost C páteře do flexe a extenze je 

v normě, pohyb do lateroflexe je bilat. omezen na 25° a do rotace bilat. 40°. Rozsah 

pohybu Th a L páteře je omezen do lateroflexe bilat. 20° a do rotace bilat. 10°. 

Kloubní blokády jsou u kloubů prstů rukou bilat., konkrétně MCP, PIP, DIP, 

metakarpální kosti a zápěstí všemi směry kromě PIP kloubů 2., 3., 4. a 5. prstu směrem 

dorzálním, palmárním a laterolaterálním na PHK a na LHK 2. a 3. prst směrem 

dorzálním a palmárním, dále je bez blokády IP kloub palce LHK směrem dorzálním 

a palmárním a MCP klouby 2., 3., 4. a 5. prst dorzálně a palmárně na PHK, na LHK 

pouze 2. a 3. prst směrem palmárním, na LHK dále posun mediokarpálního kloubu 
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palmárně a radiálně a posun radiokarpálního kloubu dorzálně. Na DKK jsou to klouby 

prstů nohy, konkrétně MTP, PIP, DIP a metatarzální kosti všemi směry kromě IP 

kloubu palce nohy směrem dorzálním a MT kloubů při dorzálním i plantárním pohybu 

bilat. Nebylo možné vyšetřit kotníky pro otoky. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy prokázalo zkrácení na st. 2 m. piriformis 

bilat., paravertebrální svaly, m. pectoralis major a m. pectoralis minor bilat., 

m. trapezius bilat. a m. levator scapulae bilat. St. 1 je u adduktorů jedno- 

i dvoukloubových a flexorů kolenního kloubu bilat. Nebyly vyšetřeny flexory kyčelního 

kloubu, m. quadratus lumborum pro neprovedení výchozí polohy 

a m. sternocleidomastoideus pro věk. 

Pacientka není hypermobilní na základě provedených testů dle Jandy 

a Sachseho. 

Svalová síla dle Jandy je stále na stupni 3, stupeň 3 je nově přítomen také 

u m. triceps surae, m. tibialis posterior a m. peroneus brevis et longus na PDK, kde byl 

na začátku terapie st. 2, stupeň 2 je u svalů m. tibialis anterior a flexorů a extenzorů 

prstů nohy na PDK, kde byl na počátku terapie st. 1. 

Pacientka stále nesvede pěst bilat., svede jemné úchopy dle Nováka (špetka, 

pinzetový i klíčový úchop) i silové úchopy dle Nováka (kulový, válcový, háček) bilat. 

Při testu břišního lisu dle Koláře nedochází k laterálnímu rozšíření hrudníku, 

dolní segmenty páteře nejsou stabilizovány. 

Pacientka má stále postiženo čití na DKK od kotníků po konečky prstů, ale již 

cítí dotyk, teplo i chlad. Bilat. jsou stále nevýbavné reflexy medioplantární a reflex 

Achillovy šlachy. Jinak neurologické vyšetření bez patologických nálezů. Barthel index 

je na hodnotě 90, což odpovídá hodnocení mírně nesoběstačný. 
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3.9 Zhodnocení efektu terapie 

Při výstupním kineziologickém rozboru byla zjištěna řada změn, které po 

terapeutických jednotkách nastaly. 

Stoj je možný stále pouze v pevné kotníkové obuvi kvůli nestabilitě, ale doba 

stoje se z 1 minuty prodloužila na 5 minut, poté je nutná pauza v sedu pro pálení aker 

DKK. 

Chůze je stále možná pouze v kotníkové obuvi kvůli nestabilitě. Pacientka je již 

schopna ujít přibližně 18 metrů s 1 vych. holí v LHK, kdy LHK jde zároveň s PDK, 

pokud drží hůl v PHK a jde PHK zároveň s PDK, je schopna ujít až 20 metrů, poté 

nutná pauza pro pálení aker DKK. Oba typy chůze jsou nestabilní. Postupné zlepšování 

chůze je uvedeno v grafu: 

 

 

 

Obrázek č. 4 - grafické znázornění vývoje chůze v průběhu terapií 
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Délky HKK i DKK jsou bilat. stejné, u obvodů došlo k malým změnám. Obvod 

na DK 15 cm nad patelou je na LDK nyní jen o 1 cm větší, kdy při vstupním 

kineziologickém vyšetření byl o 2 cm větší, v oblasti pately je nyní obvod stejný na 

obou DKK, kotník LDK je stále o 1 cm větší než na PDK, přes nárt a patu se rozdíl 

snížil ze 2 cm na 1 cm, kdy je stále větší obvod u LDK a měření obvodu hlavice 

metatarzů nyní neprokázalo žádný rozdíl. 

Došlo k prohloubení dýchání, nyní je dýchání dolní hrudní a ke změně u exkurze 

hrudníku, kdy na počátku terapie byl u obou měřených hodnot rozdíl 2cm. Při měření 

obvodu hrudníku přes mezosternale je nyní rozdíl hodnot měřených při inspirium 

a expiriu roven 3,5 cm a rozdíl mezi obvodem při inspiriu a klidovému stavu jsou 3 cm. 

Při měření přes xiphosternale je rozdíl hodnot měřených při inspiriu a expiriu roven 

3 cm a rozdíl mezi obvodem při inspiriu a klidovým stavem jsou 2,5 cm. Také 

hodnocení dušnosti dle Borgova skóre se zlepšilo: 
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Obrázek č. 5 - grafické znázornění Borgova skóre (dušnosti) v průběhu terapií 
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Rozsah pohybu v kloubech aker HKK je stále omezen, ale došlo ke zvětšení 

rozsahu pohybu při aktivním pohybu v některých kloubech rukou bilat. Konkrétní 

změněné rozsahy v zápisu metodou SFTR jsou uvedeny v tabulce: 

 Pravá Levá 

 19. 1. 2015 30. 1. 2015 19. 1. 2015 30. 1. 2015 

Předloktí R 80 – 0 – 80 R 90 – 0 – 90 R 80 – 0 – 80 R 90 – 0 – 90 

S 20 – 0 – 20 S 40 – 0 – 35 S 15 – 0 – 15 S 25 – 0 – 30 
Zápěstí 

F 10 – 0 – 20 F 10 – 0 – 25 F 5 – 0 - 15 F 10 – 0 - 20 

S 5 – 0 – 40 S 10 – 0 – 40 S 5 – 0 – 30 S 5 – 0 – 45 
MCP II. 

F 0 – 0 – 0 S 10 – 0 – 40 F 0 – 0 – 0 F 5 – 0 – 5 

S 5 – 0 – 40 F 5 – 0 – 5 S 5 – 0 – 30 S 5 – 0 – 45 
MCP III. 

F 0 – 0 – 0 F 5 – 0 – 10 F 0 – 0 - 0 F 5 – 0 - 10 

S 5 – 0 – 40 S 10 – 0 – 40 S 5 – 0 – 30 S 10 – 0 – 40 
MCP IV. 

F 0 – 0 – 0 F 5 – 0 – 5 F 0 – 0 - 0 F 5 – 0 - 5 

S 5 – 0 – 40 F 5 – 0 – 5 S 5 – 0 – 30 S 10 – 0 – 45 
MCP V. 

F 0 – 0 – 0 S 5 – 0 – 45 F 0 – 0 - 0 F 5 – 0 - 5 

PIP II. S 5 – 40 – 30 S 5 – 40 – 30 S 5 – 40 – 30 S 5 – 40 – 40 

PIP III. S 10 – 50 – 30 S 15 – 50 – 30 S 10 – 50 – 30 S 25 – 40 – 50 

PIP IV. S 10 – 60 – 35 S 20 – 50 – 45 S 10 – 80 – 10 S 15 – 80 – 10 

PIP V. S 10 – 80 – 10 S 10 – 80 – 15 S 5 – 90 – 5 S 5 – 90 – 5 

DIP II. S 10 – 45 – 0 S 15 – 45 – 0 S 10 – 45 – 0 S 25 – 45 – 10 

DIP III. S 10 – 45 – 5 S 10 – 45 – 15 S 10 – 45 – 0 S 20 – 45 – 15 

DIP IV. S 15 – 45 – 5 S 20 – 45 – 10 S 5 – 40 – 0 S 10 – 40 – 10 

DIP V. S 10 – 50 – 40 S 10 – 50 – 40 S 0 – 45 – 0 S 5 – 45 – 5 

S 5 – 10 – 40 S 5 – 10 – 40 S 5 – 20 – 25 S 5 – 20 – 30 
CMC I. 

F 5 – 0 – 25 F 20 – 0 – 25 F 5 – 0 - 20 F 10 – 0 - 20 

MP I. S 0 – 0 – 15 S 0 – 0 – 20 S 0 – 0 – 15 S 0 – 0 – 15 

IP I. S 0 – 20 – 0 S 5 – 20 – 5 S 0 – 20 – 0 S 5 – 20 – 10 

Tabulka č. 14 - rozsahy pohybů v kloubech - porovnání vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru 
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Během terapií došlo k uvolnění PIP kloubů 2., 3., 4. a 5. prstu směrem 

dorzálním, palmárním a laterolaterálním na PHK a na LHK 2. a 3. prst směrem 

dorzálním a palmárním, dále je bez blokády IP kloub palce LHK směrem dorzálním 

a palmárním a MCP klouby 2., 3., 4. a 5. prst dorzálně a palmárně na PHK, na LHK 

pouze 2. a 3. prst směrem palmárním, na LHK dále posun mediokarpálního kloubu 

palmárně a radiálně a posun radiokarpálního kloubu. Na DKK došlo k uvolnění IP 

kloubu palce nohy směrem dorzálním a MT kloubů při dorzálním i plantárním pohybu 

bilat. 

U vyšetření zkrácených svalů dle Jandy došlo ke zlepšení m. triceps surae ze 

st. 2 na st. 0 bilat. a u flexorů kolenního kloubu ze st. 2 na st. 1 bilat. 

Svalová síla dle Jandy je stále na stupni 3, stupeň 3 je nově přítomen také 

u m. triceps surae, m. tibialis posterior a m. peroneus brevis et longus na PDK, kde byl 

na začátku terapie st. 2, stupeň 2 je u svalů m. tibialis anterior a flexorů a extenzorů 

prstů nohy na PDK, kde byl na počátku terapie st. 1. 

Pacientka stále nesvede pěst bilat., svede jemné úchopy dle Nováka (špetka, 

pinzetový i klíčový úchop), došlo ke zlepšení úchopové funkce, nyní již svede i silové 

úchopy dle Nováka (kulový, válcový, háček) bilat.; na počátku terapie byla pacientka 

schopna pouze jemných úchopů bilat. a silových úchopů pouze na PHK. 

Pacientka má stále změněnou citlivost na DKK od kotníků po konečky prstů, ale 

cítí dotyk, teplo i chlad bilat. Prostorové diskriminační čití a grafestezie je stále 

postižena od kotníků kaudálním směrem v dermatomech L4, L5 a S1, ve stejné oblasti 

i pohybocit. Stále jsou nevýbavné reflexy medioplantární a reflex Achillovy šlachy. 

Jinak neurologické vyšetření bez patologických nálezů. 

 

V průběhu terapií došlo ke zlepšení citlivosti aker DKK. V tabulce č. 15 jsou 

uvedeny hodnoty na stupnici od 0 do 10 pro pálení v klidu a dotyku, stoji a chůzi 

v průběhu terapií. 
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Barthel index se zlepšil z 85 bodů na 90 bodů díky zlepšení chůze. 

 

Pálení 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 

V klidu 7 7 6 6 6 

PDK 
Při dotyku, 
stoji a chůzi 

8 8 8 7 7 

        

V klidu 6 6 6 5 5 

LDK 
Při dotyku, 
stoji a chůzi 

8 8 8 7 7 

  

  26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 

V klidu 6 5 5 5 5 

PDK 
Při dotyku, 
stoji a chůzi 

6 5 5 5 5 

         

V klidu 5 5 5 5 5 

LDK 
Při dotyku, 
stoji a chůzi 

5 5 5 5 5 

Tabulka č. 15 - vývoj subjektivního vnímání pálení DKK v průběhu  terapií 
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4 ZÁVĚR 

 

Souvislá odborná praxe v Revmatologickém ústavu v Praze pro mě byla velmi 

přínosná. Dozvěděla jsem se mnoho informací o revmatických onemocněních a měla 

možnost pracovat i s pacienty, kteří mají velmi vzácná revmatická onemocnění. 

Kolektiv fyzioterapeutů i lékaři byli velmi ochotní zodpovědět všechny mé otázky 

a vzhledem k tématu mé bakalářské práce mi bylo umožněno pracovat přednostně 

s pacienty s diagnostikovanou sklerodermií. Nasbírala jsem zde cenné zkušenosti 

a v praxi aplikovala různé fyzioterapeutické metody osvojené během bakalářského 

studia.  

 Práce s pacienty v Revmatologickém ústavu byla výborná, pacienti byli 

motivováni, jelikož většině z nich přinášelo cvičení a fyzioterapeutická péče alespoň 

dočasnou úlevu od bolestí a zmírnění obtíží. 

Kladně hodnotím i spolupráci pacientky na mé kazuistice, autoterapii prováděla 

pečlivě a i díky tomu měla terapie kladný efekt. Postupovala jsem dle instrukcí 

personálu Revmatologického ústavu a v počátcích terapií jsem se nevěnovala obtížím na 

DKK a měla jsem vyčkat na dovyšetření daného problému. Po diagnostikování 

neuropatie na DKK neurologem se bohužel nepodařilo sehnat záznam z vyšetření, ale 

do fyzioterapeutické péče byla nově zahrnuta i tato diagnóza. 

Diagnóza systémová sklerodermie je vzácné onemocnění a literatury týkající se 

pouze sklerodermie je velmi málo. Nepodařilo se mi nalézt publikaci zabývající se 

pouze fyzioterapií u sklerodermií, proto jsem se v závěru obecné části snažila zaměřit na 

fyzioterapii a fyzikální terapii a z co možná nejvíce různých zdrojů uspořádat přehled 

vhodných postupů. Přestože rehabilitační léčba u pacientů se systémovou sklerodermií 

nedokáže pacienta úplně zbavit obtíží, je důležitou součástí péče a dokáže pacientům 

s touto diagnózou výrazně zlepšit kvalitu života. 
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Příloha č. 1 – žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

 



  

Příloha č. 2 – vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č.96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a o souhlas k fotodokumentaci. Při vyšetření a terapii nebudou použity 

žádné invazivní metody. Dále žádám o souhlas k uveřejnění výsledků vyšetření 

a terapie a fotografií v rámci bakalářské práce na UK FTVS. Získaná data nebudou 

zneužita a osobní data v této práci nebudou uvedena. 

 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co 

je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu 

otázky, na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace, 

fotodokumentaci a s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 

 

 

Datum: …………………………………. 

Osoba, která provedla poučení: …………………………………. 

Podpis osoby, která provedla poučení: …………………………………. 

Vlastnoruční podpis pacienta/tky: ………………………………………… 



  

Příloha č. 3 – seznam zkratek 

 

ACE enzym angiotenzin-konvertáza 

ACPA protilátky proti citrulinovaným peptidům 

ACR American College of Rheumatology 

ADL běžné denní činnosti 

Anti-Scl protilátky proti DNA topoizomeráze 

ATB antibiotika 

bilat. bilaterálně 

BMI body mass index 

CC konstantní proud 

cm centimetr 

CMC karpometakarpový 

CREST kalcinóza, Raynaudův fenomén, ezofagus, sklerodaktylie, teleangiektazie 

CRP C-reaktivní protein 

CTGF růstový faktor pojivové tkáně 

č. číslo 

dg. diagnóza 

DIP distální interfalangeální 

DKK dolní končetiny 

dm decimetr 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

EKG elektrokardiografie 

EULAR European League Against Rheumatism 

ext. externus 

HKK horní končetiny 

HLA lidské leukocitální antigenty 

HSSP hluboký stabilizační systém páteře 

Hz hertz 

IL-13 interleukin 13 

indiv. individuální 

int. internus 

IP interfalangeální 



  

IR infračervené záření 

J joule 

JSSc juvenilní systémová sklerodermie 

kBq kilobacquerel 

kg kilogram 

kPa kilopascal 

l litr 

L levý 

LDK levá dolní končetina 

LHK levá horní končetina 

LTV léčebná tělesná výchova 

m metr 

m. morbus; musculus 

mm. musculi 

mA miliampér 

min minuta 

mW miliwatt 

MCP metakarpofalangeální 

MP metakarpofalangeální 

MTP metatarzofalangeální 

nm nanometr 

P pravý 

patolog. patologický 

PDK pravá dolní končetina 

PHK pravá horní končetina 

PIP proximální interfalangeální 

RNA ribonukleová kyselina 

RTG rentgen 

RÚ Revmatologický ústav 

s sekunda 

Sc sklerodermie 

SCM m. sternocleidomastoideus 

SIAS spina iliaca anterior superior 

sin levý 



  

SIPS spina iliaca posterior superior 

SLE systémový lupus erythematodes 

SSc systémová sklerodermie 

st. stupeň 

stp. stav po 

tbl tablety 

TGF transformující růstový faktor 

TMT techniky měkkých tkání 

UK FTVS Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu 

UV ultrafialové záření 

W Watt 



  

Příloha č. 4 – seznam tabulek 

Tabulka č. 1 - klasifikační kritéria pro diagnostikování SSc z roku 2013 [48] 

Tabulka č. 2 - lázně v ČR léčící pacienty se SSc [32, 36] 

Tabulka č. 3 - orientační dávkování laseru [35] 

Tabulka č. 4 - délkové rozměry DKK a HKK - vstupní kineziologický rozbor [cm] 

Tabulka č. 5 - obvodové rozměry DKK a HKK - vstupní kineziologický rozbor [cm] 

Tabulka č. 6 - obvodové rozměry břicha, boků a hrudníku - vstupní kineziologický 

rozbor [cm] 

Tabulka č. 7 - vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - vstupní kineziologický rozbor 

Tabulka č. 8 - vyšetření svalové síly dle Jandy - vstupní kineziologický rozbor 

Tabulka č. 9 - délkové rozměry DKK a HKK - výstupní kineziologický rozbor [cm] 

Tabulka č. 10 - obvodové rozměry DKK a HKK - výstupní kineziologický rozbor [cm] 

Tabulka č. 11 - obvodové rozměry břicha, boků a hrudníku - výstupní kineziologický 

rozbor [cm] 

Tabulka č. 12 - vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - výstupní kineziologický rozbor 

Tabulka č. 13 - vyšetření svalové síly dle Jandy - výstupní kineziologický rozbor 

Tabulka č. 14 - rozsahy pohybů v kloubech - porovnání vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru 

Tabulka č. 15 - vývoj subjektivního vnímání pálení DKK v průběhu  terapií 

Tabulka č. 16 - Borgovo skóre 

Tabulka č. 17 - Barthel index - vstupní kineziologický rozbor 

Tabulka č. 18 - Barthel index - výstupní kineziologický rozbor 

 



  

Příloha č. 5 – seznam obrázků 

Obrázek č. 1 – klasifikace sklerodermií [45] 

Obrázek č. 2 - Raynaudův fenomén 1. fáze [6] 

Obrázek č. 3 - digitální ulcerace na prstu ruky [6] 

Obrázek č. 4 - grafické znázornění vývoje chůze v průběhu terapií 

Obrázek č. 5 - grafické znázornění Borgova skóre (dušnosti) v průběhu terapií 

Obrázek č. 6 - 19. 1. 2015 extenze + abdukce prstů rukou pacientky V.N. 

Obrázek č. 7 - 30. 1. 2015 extenze + abdukce prstů rukou pacientky V.N. 

Obrázek č. 8 - 19. 1. 2015 flexe + addukce prstů rukou pacientky V.N. 

Obrázek č. 9 - 30. 1. 2015 flexe + addukce prstů rukou pacientky V.N. 

 



  

Příloha č. 6 – Borgovo skóre 

Borgovo skóre neboli Borgova škála dušnosti je využívána k subjektivnímu 

hodnocení vnímaného pocitu dušnosti. Uvádí se na škále od 0 do 10 pomocí slovních 

pojmů [39]. 

 

Číselné hodnocení Slovní hodnocení 

0 vůbec žádná 

0,5 velmi, velmi slabá 

1 velmi slabá 

2 lehká 

3 střední 

4 poněkud silná (těžká) 

5 silná (těžká) 

6  

7 velmi silná (těžká) 

8  

9  

10 velmi, velmi silná (těžká) 

Tabulka č. 16 - Borgovo skóre 



  

Příloha č. 7 – Barthel index 19. 1. 2015 

Funkce/počet 

bodů 
0 5 10 15 

Příjem 

potravy 
□ Nesoběstačný □ Potřebuje pomoc □ Soběstačný × 

Přesun lůžko 

– židle 
□ Neprovede 

□ Dokáže se posadit, 

potřebuje pomoc s 

přesuny 

□ Minimální 

pomoc/dohled 
□ Soběstačný 

Osobní 

hygiena 
□ Nesoběstačný □ Soběstačný × × 

Toaleta □ Nesoběstačný □ Potřebuje pomoc □ Soběstačný × 

Koupání □ Nesoběstačný □ Bez pomoci × × 

Pohyb po 

rovině 
□ Neprovede 

□ Samostatně na 

vozíku 50 m 

□ 50 m ujde s 

pomocí 

□ 50 m samostatně 

s opěrnými 

pomůckami 

Chůze po 

schodech 
□ Neprovede □ Pomoc/dohled 

□ Soběstačný, 

s opěrnými 

pomůckami 

× 

Oblékání □ Nesoběstačný □ Potřebuje pomoc □ Soběstačný × 

Kontinence 

moči 
□ Inkontinentní □ Občasné problémy □ Bez problémů × 

Kontinence 

stolice 
□ Inkontinentní □ Občasné problémy □ Bez problémů × 

Součet 85 

Hodnocení 
□ Nesoběstačný 

(0-40) 

□ Středně 

nesoběstačný (41-60) 

□ Mírně 

nesoběstačný (61-95) 

□ Soběstačný     

(96-100) 

Tabulka č. 17 - Barthel index - vstupní kineziologický rozbor 



  

Příloha č. 8 – Barthel index 30. 1. 2015 

Funkce/počet 

bodů 
0 5 10 15 

Příjem 

potravy 
□ Nesoběstačný □ Potřebuje pomoc □ Soběstačný × 

Přesun lůžko 

– židle 
□ Neprovede 

□ Dokáže se posadit, 

potřebuje pomoc s 

přesuny 

□ Minimální 

pomoc/dohled 
□ Soběstačný 

Osobní 

hygiena 
□ Nesoběstačný □ Soběstačný × × 

Toaleta □ Nesoběstačný □ Potřebuje pomoc □ Soběstačný × 

Koupání □ Nesoběstačný □ Bez pomoci × × 

Pohyb po 

rovině 
□ Neprovede 

□ Samostatně na 

vozíku 50 m 

□ 50 m ujde s 

pomocí 

□ 50 m samostatně 

s opěrnými 

pomůckami 

Chůze po 

schodech 
□ Neprovede □ Pomoc/dohled 

□ Soběstačný, 

s opěrnými 

pomůckami 

× 

Oblékání □ Nesoběstačný □ Potřebuje pomoc □ Soběstačný × 

Kontinence 

moči 
□ Inkontinentní □ Občasné problémy □ Bez problémů × 

Kontinence 

stolice 
□ Inkontinentní □ Občasné problémy □ Bez problémů × 

Součet 90 

Hodnocení 
□ Nesoběstačný 

(0-40) 

□ Středně 

nesoběstačný (41-60) 

□ Mírně 

nesoběstačný (61-95) 

□ Soběstačný     

(96-100) 

Tabulka č. 18 - Barthel index - výstupní kineziologický rozbor 



  

Příloha č. 9 – ruce pacientky V.N. – extenze + abdukce prstů 

 

Obrázek č. 6 – 19. 1. 2015 extenze + abdukce prstů rukou pacientky V.N. 

 

 

Obrázek č. 7 - 30. 1. 2015 extenze + abdukce prstů rukou pacientky V.N. 



  

Příloha č. 10 – ruce pacientky V.N. – flexe + addukce 

 

Obrázek č. 8 - 19. 1. 2015 flexe + addukce prstů rukou pacientky V.N. 

 

 

Obrázek č. 9 - 30. 1. 2015 flexe + addukce prstů rukou pacientky V.N. 

 


