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Abstrakt

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou ankylozující  

spondylitida.

Cíle: Cílem práce je seznámení a shrnutí obecných poznatků o ankylozující 

spondylitidě. Dále zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku

s ankylozující spondylitidou a vytvoření komplexního pohledu v oblasti rehabilitační 

péče.

Metody: Práce se skládá z části obecné, ve které je blíže popsáno základní onemocnění, 

včetně případných komplikací, možnosti vyšetření a léčby. Druhá, speciální část je 

zaměřena na konkrétní pacientku s ankylozující spondylitidou. Je zde tedy popsána její 

anamnéza, vstupní vyšetření, následná terapie a výsledný efekt terapie.

Výsledky: Problematika onemocnění byla teoreticky blíže popsána. Po absolvování 

celkové terapie došlo k mírnému zlepšení klinického stavu pacientky.

Klíčová slova: ankylozující spondylitida, fyzioterapie, kazuistika, léčba, onemocnění



Abstract

Title: Case study of physiotherapy treatment of the pacient with the diagnosis of 

ankylosing spondylitis.

Objectives: The aim of the bachelor thesis is familiarization and resume with the 

general issues of ankylosing spondylitis. The next is processing of case study of 

physiotherapy treatment of the pacient with the diagnosis of ankylosing spondylitis and 

create a complex perspective on the rehabilitation care. 

Methods: The thesis consists of the general part, where a basic disease is described in 

more detail, including possible complications, way of examination and therapy. The 

second, special part is focused on concrete patient with ankylosing spondylitis. This part 

described patient´s medical history, entery assesment, follow-up therapy and resulting 

efect of the therapy.

Results: The problems of disease were theoretically clarified. Clinical status of the 

patient has improved mildly after attending the whole therapy.

Keywords: ankylosing spondylitis,  disease, physiotheraphy, treatement, case of study
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1. Úvod

Tato práce je vedena jako kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku 

s ankylozující spondylitidou, se zaměřením se i na doprovodné komplikace této nemoci. 

Bakalářská práce vychází z poznatků a zkušeností absolvované souvislé měsíční praxe 

v Revmatologickém ústavu v Praze.

První, obecná část této práce je zaměřena na teoretické přiblížení problematiky 

dané diagnózy, možnosti odlišného vyšetření, diagnostiku a různorodé metody následné 

terapie. Blíže je v práci popsán i relativně novodobý druh terapie, tzn. biologická léčba.

Ankylozující spondylitida je stará jako lidstvo samo, ovšem její jméno 

je mnohem mladší. O stáří této nemoci svědčí archeologické a antropologické nálezy 

u mumifikovaných pozůstatků egyptských faraonů, kde pomocí RTG byly zjištěny 

změny na páteři. Název Bechtěrevova nemoc, který se často užívá, vznikl na základě 

popisu choroby ruským neurologem Vladimírem Bechtěrevem v roce 1893. Úplně první 

popis této nemoci v literatuře pochází z roku 1691 od Ira Bernarda Connora. 

Nejdokonalejší popis vznikl v roce 1898a jejím autorem byl Pierre Marie. V době, kdy 

nebyla známá žádná léčba, docházelo u těchto pacientů rychle k ankylózám páteře, 

těžkému postižení kyčelních kloubů a pacienti často končili na invalidním vozíku. 

Významným mezníkem byl objev pozitivního vlivu cvičení na průběh nemoci a vývoj 

nových protizánětlivých léků se silnějšími účinky, díky kterým mají pacienti menší 

bolesti po ránu a celkově kvalitnější život. Ovšem největší pokrok nastal v posledních 

desetiletích minulého století, kdy pokročily znalosti o mechanismu vývoje této nemoci, 

které vedly k vývoji nové generace léku s velmi silným protizánětlivým účinkem, tzv. 

biologická léčba. Tato terapie dokáže snížit zánětlivou aktivitu na minimum, výrazně 

tišit bolest a vrátit tak nemocné do normálního života. I když se poznatky o této nemoci 

i možnostech léčby stále prohlubují, dosud není známo, co přesně nemoc vyvolává, 

a tudíž ji nedokážeme ani úplně vyléčit (Klub bechtěreviků, 1994; Olejárová, 2011).

Druhá, speciální část je zpracování kazuistiky konkrétní pacientky s ankylozující 

spondylitidou. Tato část obsahuje anamnézu pacientky a vstupní kineziologické 

vyšetření, na které navazuje stanovení návrhů a cílů terapie. Jednotlivé terapie jsou 

v práci podrobněji rozepsány. Na terapie navazuje výstupní vyšetření 

a následné zhodnocení efektu terapie.  

V této práci jsem použila citační normu ČSN ISO 690 (01 0197), která je platně 

aktualizována od 1. 4. 2011.



12

2. Část obecná

2. 1 Revmatologie, revmatické nemoci

Revmatologie je podoborem vnitřního lékařství, který se zabývá diagnostikou 

a léčbou onemocnění pohybového aparátu nechirurgického typu. Revmatická 

onemocnění postihují asi 1/3 populace. Revmatické nemoci mají často charakter 

systémových onemocnění, tudíž postihují mimo kloubů i další orgány (srdce, plíce, oči, 

ledviny atd.). Z toho vyplývá, že obor revmatologie má interdisciplinární charakter.

Revmatických onemocnění je několik desítek a je těžké je diagnostikovat. 

Většina z nemocí má také překryvný charakter a variabilní klinický průběh. U některých 

z nich není dostupný ani jednoznačný diagnostický test. Také neznámá etiologie 

a patogeneze u těchto onemocnění není výjimkou. Z výše uvedených důvodů 

klasifikační schémata často kombinují různé typy informací (klinické a laboratorní 

charakteristiky, anatomické abnormality, genetické faktory atd.). Proto prvním krokem 

je zařadit onemocnění alespoň do určité skupiny (Pavelka, 2010; Pavelka, 2003; Sieper, 

2011). Pavelka (2010) člení skupinově revmatická onemocnění na:

 zánětlivá revmatická onemocnění

 degenerativní kloubní onemocnění

 metabolická kostně – kloubní onemocnění

 mimokloubní revmatismus

 septické artritidy

 další

2. 2 Spondylartritidy

Je to relativně heterogenní skupina zánětlivých revmatických nemocí 

a syndromů, které jeví určitou klinickou, laboratorní i genetickou příbuznost, a je zde 

nejspíše i principiálně shodný patologický mechanismus (Pavelka, 2002). Někdy 

se skupina spondylartritid nazývá také seronegativní spondylartritidy. Je to z důvodu 

neprokazatelnosti běžnými detekčními testy a přítomností revmatoidního faktoru 

u těchto onemocnění. Do této skupiny chorob řadíme:

 ankylozující spondylitidu

 reaktivní artritidu
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 psoriatickou a enteropatickou artritidu (artritida při ulcerózní kolitidě, Crohnově 

chorobě, Whippleově chorobě)

 juvenilní idiopatickou artritidu

 akutní přední uvenitidu 

 nediferencovanou spondylartritidu. 

Významný společný znak této skupiny je náchylnost k postižení axiálního skeletu, 

asymetrická periferní artritida, postižení kořenových kloubů, entezopatie a také některé 

typické kožní, slizniční, gastrointestinální a urogenitální znaky (Pavelka, 2010).

2. 3 Ankylozující spondylitida

2. 3. 1 Definice 

Ankylozující spondylitida (AS) neboli Bechtěrevova choroba je chronické 

systémové zánětlivé onemocnění pohybového ústrojí, které postihuje především axiální 

skelet, tj. sakroiliakální, apofyzeální a kostovertebrální klouby páteře (Forejtová, 2009). 

Zánětlivé entezopatie jsou dalším charakteristickým znakem (Pavelka, 2002). 

Onemocnění vede k rozvoji osifikace periferní části meziobratlové ploténky a okolních 

vazů a postupně se vyvíjí deformity až ankylóza páteře. Dochází ke kostnatění 

přilehlých vazů a srůstům kloubů mezi sebou, vytvářejí se tzv. syndesmotická 

přemostění dvou sousedních obratlů. Téměř v padesáti procentech případů bývají 

postiženy kořenové klouby, především ramenní a kyčelní klouby. Tato forma se nazývá 

rizomelická.  

Ve dvaceti procentech případů artritida přetrvává a přechází do periferní, tzv. 

skandinávské formy (Pavelka, 2003).

2. 3. 2 Etiologie a patogeneze

Etiologie zůstává doposud neznámá. Patogeneze není také dostatečně objasněná, 

avšak pravděpodobně nejvýznamnější úlohu hraje geneticky determinovaná odpověď 

jedince na vnější faktory (infekce, zevní prostředí). Pro vznik tohoto onemocnění jsou 

důležité i další spolupůsobící faktory jako je genetická predispozice nemocného 

a patologické imunitní reakce nemocného (Pavelka, 2010). Dědičná predispozice 

je u pacientů s AS největší ze všech revmatických chorob (Weisman, 2006). Je zde 

i vysoký stupeň asociace onemocnění s antigenem HLA-B27. Ovšem sama přítomnost 

antigenu HLA-B27 pro rozvoj AS nestačí. Malé procento pacientů s AS dokonce nemá 

antigen přítomný (Kolář, 2012).
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2. 3. 3 Klinický obraz

AS se začíná objevovat především u mladých mužů ve věku mezi 

15. – 30. rokem. První příznaky AS mohou být artralgie či úponové bolesti (entezitidy), 

které se projevují nejčastěji v oblasti patní a sedací kosti. V patnácti až třiceti 

procentech případů choroba začíná očními příznaky jako iritida a iridocyklitida (Kolář, 

2012). Onemocnění začíná většinou pozvolna, bez celkových příznaků. Na druhou 

stranu existuje i akutní forma nástupu nemoci, která mívá celkové příznaky v podobě 

zvýšených teplot, bolestí, schvácenosti a zvýšených ukazatelů zánětlivého procesu 

(Pavelka, 2010). Dominantní příznak je bolest v zádech, kde primární lokalizace bolesti 

může být v kterémkoli úseku páteře, nejčastěji však v SI skloubení (ascendentní forma). 

První příznaky v krční páteři by poukazovaly na formu descendentní. Bolest je zpočátku 

intermitentní, časem se stává trvalou, a postupně nabývá zánětlivého charakteru 

(Pavelka, 2003; Silva, 2010)

Základní charakteristiky zánětlivé bolesti jsou následující:

 pomalý a postupný vznik bolesti zad a ztuhlosti trvající týdny i měsíce, 

nikoliv jen hodiny nebo dny. 

 ranní ztuhlost a bolest, která postupně po rozcvičení mizí a přichází úleva

 přetrvávání ztuhlosti po více jak 3 měsíce  

 zlepšení stavu po cvičení a naopak zhoršení po odpočinku, pacient se v noci 

budí bolestí

 v počátečních stádiích je možný úbytek hmotnosti

 únava, pocit horečnatosti a noční pocení (Klub bechtěreviků)

Mimo dominantního příznaku bolesti v zádech může bolest vyzařovat do gluteální 

a stehenní oblasti. Intenzita a lokalizace bolesti se mění a obvykle nevyzařuje bolest pod 

kolena.

Velmi častým úvodním projevem AS je epizodická artritida periferních kloubů, 

která je typicky asymetrická a častěji postihuje dolní končetiny. Většinou odezní 

bez následků. Občas se může v průběhu onemocnění AS rozvinout chronická artritida 

velkých kořenových kloubů (kyčlí a ramen), tzv. rizomelická forma. Druhá forma,

tzv. skandinávská, je postižení periferních kloubů, hlavně hlezenních a kolenních 

(Olejárová, 2008).
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Dalším velmi závažným klinickým příznakem, který 

úzce souvisí s bolestí, je pomalé tuhnutí páteře, které 

má za následek omezení pohyblivosti páteře. Tuhnutí 

páteře může zpočátku postihovat jen některý segment 

páteře, postupem času se ale rozšiřuje a může vyústit 

až v celkovou rigiditu páteře. Páteř může ztuhnout 

v jakékoliv pozici. Z důvodu postupného omezení 

pohyblivosti páteře je pro pacienty s AS 

charakteristické celkové držení těla – rigidita páteře, 

oploštělá bederní lordóza, větší hrudní kyfóza, protrakce 

ramenních kloubů, předsun krční páteře, ztuhlá poloha 

hlavy (omezené rotace v krční páteři) (Swinkels, 2004).

Postupným vytvářením strukturálních změn a z toho 

plynoucích deformací, dochází ke vzniku svalových 

dysbalancí. Velmi viditelné jsou mezi břišním a zádovým 

svalstvem, kde zádové svalstvo, hlavně paravertebrální svaly, jsou přetížené a břišní 

svaly naopak ochablé. Často zde vidíme vyklenutí břišní stěny. Dále vznikají svalové 

dysbalance mezi extenzory (m. gluteux maximus) a flexory kyčelního kloubu 

(m. iliopsoas) a mezi ischiokrurálním svalstvem a m. quadriceps femoris. V oblasti 

horních končetin vznikají nejčastěji mezi m. pectoralis major, který je většinou 

zkrácený a hypertonický, a dolními fixátory lopatek (mm. rhomboideií, m. teres major, 

minor), které jsou naopak oslabené (Pavelka, 2003).

Postupným snižováním pohyblivosti až ankylózou kostovertebrálních 

a sternoklavikulárních kloubů dochází k omezení pohyblivosti hrudníku. Následkem 

toho dochází ke snížení respirační výkonosti. U pacientů z důvodu omezené exkurze 

hrudníku převažuje břišní dýchání (Pavelka, 2003). Zdařilová (2007) posuzuje 

ve své studii ventilační funkce a funkční stav ANS u skupiny dvaceti dvou osob s AS. 

Byla zjištěna významně nižší aktivita autonomního nervového systému u pacientů 

s AS oproti kontrolní skupině zdravých osob. Dále sledované parametry ukázaly 

významnou redukci vagové aktivity. Při vyšetření ventilačních funkcí byly u čtyř 

pacientů zachyceny nálezy svědčící pro restrikční ventilační poruchu a u pěti pacientů 

pro obstrukční ventilační poruchu. 

Obr. č. 1 – charakteristické 
držení těla pacienta s AS 
(Pavelka, 2003)
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Mezi pacienty s diagnozou AS je často zaznamenána osteoporóza, která vzniká

zvýšenou osteoresorpcí kosti při snížené aktivitě osteoklastů. Dochází k postižení 

mikroarchitektury kostní tkáně, což má za následek zvýšení kostní fragility

a zvýšenou tendenci ke vzniku zlomenin. Hodnocení fraktur u AS není jednoduché, 

protože pouze asi třetina z nich je klinicky diagnostikována. Avšak právě zlomeniny 

páteře patří k těm nejtěžším komplikacím. AS je nemoc, která v první řadě vede ke 

kostní novotvorbě až k ankylózám, ale obratlová těla jsou paradoxně osteoporotická. 

Z tohoto důvodu má pak páteř vzhled tzv. bambusové tyče (Pavelka, 2010; Fauci, 

2013).

Mezi mimokloubní postižení, které doprovázejí AS, řadíme: častá oční postižení 

(iridocyklitida) a postižení srdce, které však není tak časté (insuficience aorty, aortitida, 

perikarditida a blokáda pravého Tawarova raménka). Dále bývá udávána také plicní 

fibróza, enterokolitida a amyloidóza (Pavelka, 2010).

U pěti až deseti procent nemocných s AS se vyskytují jako přidružená onemocnění 

střevní onemocnění (Crohnova choroba či ulcerózní kolitida) (Rudwaleit, 2006). 

2. 3. 4 Diferenciální diagnostika a diagnostika AS

2. 3. 4. 1 Diferenciální diagnostika

Diagnostika je velmi těžká, jelikož bolest v lumbosakrální oblasti může mít 

mnoho příčin. Je nutné jednoznačně vyloučit jiné zánětlivé, metabolické 

a degenerativní onemocnění. Dále je třeba také uvažovat nad funkční či mechanickou 

podmíněnou poruchou (Pavelka, 2010). Dle Pavelky (2002) musíme sakroiliitidu 

u AS odlišit hlavně od sakroiliitidy při jiných spondylartritidách (psoriatická artritida, 

reaktivní artritida nebo enteropatická artritida) (Pavelka, 2003).

2. 3. 4. 2 Diagnostika AS

Na diagnostiku u AS je třeba opatrnosti a je nutné delší pozorování, 

neboť klinické projevy jsou často intermitentní a rentgenový nález se vyvíjí pomalu. 

Na druhou stranu dle Koláře (2012) rozvinutější formy nejsou těžké na poznání, 

neboť symetrickým syndesmofytickým přemostěním obratlů získává páteř vzhled 

„bambusové tyče“. Předčasné, a naopak i pozdní stanovení diagnózy, by mohlo mít 

závažné následky (Alušík, 2002).
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Pro snadnější diagnostické rozhodování byla vypracována v roce 1984 

diagnostická kritéria, kde ke stanovení diagnózy AS musí být splněno radiologické 

kritérium (oboustranná sakroiliitida minimálně druhého stupně nebo Pavelka (2010) 

dodává jednostranné sakroiliitidy alespoň 3. stupně) a minimálně jedno ze tří 

následujících klinických kritérií:

 bolest dolní části zad, která je spojená se ztuhlostí trvající déle než 3 měsíce, 

bolest se zlepšuje cvičením, v klidu nedochází k úlevě

 omezení hybnosti bederní páteře ve frontální a sagitální rovině, kde Pavelka 

(2010) přidává omezení hybnosti páteře ve 3 rovinách

 omezení dýchacích pohybů (exkurzibility) hrudníku (Kolář, 2012)

2. 3. 4. 2. 1 Funkční diagnostika

Při kineziologickém vyšetření postury nacházíme charakteristické držení těla 

u pacientů s diagnózou AS, jak již bylo popsáno výše (Kolář, 2012).

Při vyšetření si všímáme hlavně tvaru kořenových kloubů, dynamiky a tvaru 

páteře, kam patří i vyšetření exkurzibility hrudníku. Ta bude s největší 

Obr. č. 2 Jak se mění pánev a páteř v průběhu onemocnění AS

A)         B)         C)

A) stav před onemocněním, normální skloubení mezi kostí pánevní a křížovou, tak 

i mezi samotnými obratli.

B) ranné stádium nemoci, patrné změny na skloubení mezi kostí křížovou 

a pánevní, zároveň  vidíme patrné změny i na obratlech

C) pokročilé stádium nemoci, skloubení mezi kostí pánevní a křížovou vymizela, 

na kloubech mezi obratli došlo k osifikaci a vznikla tzv. bambusová páteř (Klub 

bechtěreviků, 1994)
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pravděpodobností snížena. Diagnosticky je především důležité snížení hybnosti páteře 

ve všech třech rovinách a využití vyšetření distancí na páteři, ukazující na rozvíjení 

páteře, které se při onemocnění snižuje. Distance na páteři 

u pacienta s AS budou pozitivní. Mezi nejčastěji měřitelné distance patří:

 Schoberova distance (hodnotí rozvíjení bederní oblasti)

 Stiborova distance (hodnotí rozvíjení bederního a hrudního úseku)

 Ottův inklinační index (hodnotí rozvíjení zejména hrudní páteře při maximálním 

předklonu páteře)

 Ottův reklinační index (hodnotí rozvíjení zejména hrudní páteře při maximálním 

záklonu páteře)

 Čepojevův příznak (hodnotí rozvíjení krční páteře do flexe)

 Forestierova fleche (hodnocení mobility krční páteře – vzdálenost occiputu 

od podložky vleže na zádech)

 vzdálenost brada – sternum (hodnotí taktéž rozvoj krční páteře)

 Thomayerova distance (hodnotí vzdálenost prstů vyšetřovaného od země 

při maximálním předklonu)

 hodnocení laterálních úklonů (hodnotí rozvíjení hrudní a bederní páteře)

 rozmezí obvodu hrudníku mezi maximálním nádechem a výdechem

Na ozřejmení zánětlivého procesu na sakroiliakálních kloubech, pak můžeme využít 

(i když ne zcela spolehlivě) manuální vyšetření jako je například Mennelův příznak. 

Mennelův příznak provádíme vleže na břiše, pacient zanožuje postupně extendované 

DKK a tím zjišťujeme bolestivost SI kloubů (Trnavský, 1993; Králová. 1985).

Pokud klasické měření distancí nevyjadřuje dostatečně funkční stav 

u nemocných s AS, přistupujeme k celkovému zhodnocení mobility pacienta

a schopnosti zvládání běžných denních činností pomocí těchto metod:

 hodnotící systém podle Dougadose (Dougados Functional Index)

 systémy používané v Bathe, tzv. BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis 

Functional Index) (Zochling, 2006).

2. 3. 4. 2. 2 Pomocná vyšetření a laboratorní nálezy

Laboratorní vyšetření jsou nespecifická, nemají jasný ukazatel pro stanovení 

diagnózy. Ve fázi aktivity zánětu jsou změněny zánětlivé ukazatele jako je FW, CRP, 
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gamaglobuliny. Zvýšené hodnoty se častěji vyskytují u periferních forem ankylozující 

spondylitidy oproti čistě axiálnímu postižení (Pavelka, 2010).  Podstatné podezření 

na AS zvyšuje pozitivita faktoru HLA-B27, která se vyskytuje přibližně u devadesáti 

pěti procent nemocných. Není to ovšem spolehlivý diagnostický test, jelikož se může 

AS objevovat i u jedinců s negativním HLA-B27 faktorem. Je potřeba i chemické 

vyšetření moči, neboť proteinurie může signalizovat možnost amyloidózy (Alušík, 

2002).

Mezi pomocná vyšetření řadíme RTG vyšetření. Z těchto vyšetření patří 

mezi nejdůležitější, přestože změny na páteři většinou vznikají s určitým zpožděním 

oproti klinickým příznakům. Při každém vyšetření pacienta s AS by mělo být zahrnuto 

RTG vyšetření bederní i krční oblasti páteře. Změny v oblasti hrudní páteře jsou 

obtížněji diagnostikovatelné z důvodu přítomnosti plic v této oblasti, proto se RTG 

hrudní páteře běžně nedělá (Sieper, 2011). Dominantním diagnostickým znakem 

dle Trnavského (1993) je z devadesáti devíti procent první změnou prokázání 

sakroiliitidy v podobě změn šíře kloubní štěrbiny, eroze a nakonec až ankylozy

sakroiliakálního skloubení. 

Ke stanovení sakroilitidy rozlišujeme 4 stupně rentgenových kritérií:

0 – normální nález

1 – podezření na sakroiliitidu, zdánlivé rozšíření štěrbiny

2 -  eroze, skleróza, ohraničené kapsulární osifikace

3 – rozsáhlejší eroze, parciální ankylóza štěrbin, jednoznačná skleróza

4 – synostóza – ankylóza (Pavelka, 2003)

Další změny, které přicházejí o něco později, spočívají v tzv. kvadratizaci obratlových 

těl v bočním průmětu a tvorbě syndesmofytů (Olejárová, 2011).

Velký přínos má i další zobrazovací metoda, magnetická rezonance. Velkou 

výhodou je nezatěžování pacienta žádným zářením. Metoda dokáže odhalit více než 

RTG. Umožňuje průkaz zánětlivých změn, kostního edému i časné kostní eroze, 

přestože na RTG tyto změny nejsou detekovatelné. Oproti RTG dokáže též zobrazit 

změny na měkkých tkáních, dura mater i spinálních ligamentech (Alušík, 2002).
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2. 3. 5 Terapie

Ankylozující spondylitida je onemocnění, které se nedá vyléčit. Je zapotřebí 

soustavné a co nejkomplexnější péče po celý život. Léčba se zaměřuje především 

na zmírnění bolesti, zlepšení či alespoň udržení rozsahu pohyblivosti páteře a umožnění 

co nejlepší sebeobsluhy či vedení normálního života v zaměstnání i v rodině. Možnosti 

léčby, která se využívá u pacientů s AS, jsou: farmakologická a biologická léčba, 

lázeňská, chirurgická, fyzikální terapie, ergoterapie a fyzioterapie (Olejárová, 2011).

2. 3. 5. 1 Medikamentózní léčba

Neexistuje specifická ani kauzální terapie (Kolář, 2012). Běžná analgetika 

nemají při léčbě velký význam. Základem farmakoterapie u AS jsou nesteroidní 

antirevmatika (NSA), především u axiální formy. Jejich hlavní přínos je potlačení

aktivity zánětlivého procesu, pomáhá zmenšit bolest a ztuhlost, a tím umožnit 

intenzivnější rehabilitační program. 

NSA je celá řada a je potřeba ve spolupráci s lékařem indikovat takový, 

který se dobře snáší a účinně pomáhá. Nevýhodou NSA jsou jejich časté vedlejší 

nežádoucí účinky – především gastrotoxicita, dále nefrotoxicita, krvácivé projevy, 

zhoršení srdeční insuficience. Vzácněji se mohou objevovat alergické exantémy 

či neurologické obtíže jako jsou bolesti hlavy, únava či závratě (Olejárová, 2008). 

Z NSA se často indikují Perclusone, Indren, Clotam (Trnavský, 1993). Pyrazolonové 

deriváty (např. fenylbutazon) jsou jedny z nejúčinnějších léků z NSA, ale byly kvůli 

závažným vedlejším projevům z dlouhodobé léčby vyloučeny. Pyrazolony byly obecně 

při chronickém dlouhodobém podávání nahrazeny diklofenakovými přípravky.

V poslední době se kombinují s misoprostolem, což má dobrý vliv na snížení výskytu 

gastroduodenálních komplikací (Pavelka, 2003). Dalším lékem, který je častou volbou 

pro léčbu AS s přidruženým střevním onemocněním, je infliximab. Ke krátkodobému 

ovlivnění algických projevů se používají často deriváty indometacinu (Rudwaleit, 

2006).

V akutní fázi zánětu či při dlouhodobém přetrvávání zánětu u periferní formy 

se indikují přípravky z bazální řady antirevmatik DMRAD (chorobu modifikující léky). 

Hlavním představitelem je sulfasalazin, který patří mezi léky s poměrně rychle 

nastupujícím účinkem (3 – 4 týdny). Využití je pouze u periferní formy, neboť léky 

nedokáží ovlivnit zánětlivé postižení páteře (Olejárová, 2008).
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Léčbě pomocí kortikosteroidů se snažíme vyhnout z důvodu jejich nežádoucích 

účinků. Podáváme je jen výjimečně, krátkou dobu a pouze u periferní formy, 

neboť u axiální formy nemá léčba žádný efekt (Sieper, 2011).

2. 3. 5. 2 Biologická léčba

K této léčbě přistupujeme, pokud selhala terapie alespoň dvěma nestereoidními 

antirevmatiky, sulfasalazinem, nebo lokální aplikace steroidů u nemocného s vysokou 

aktivitou onemocnění. Ve dvou následujících kontrolách v odstupu minimálně 4 týdnů 

je aktivita vyhodnocována a má být dokumentována elevace CRP ≥ 10 mg/l 

a klinická aktivita hodnocená skórovacím systémem BASDAI (The Bath Ankylosing 

Spondylitis Desease Activity Index) ≥ 40mm (Ciferská, 2010).

Biologická léčba je založena na blokování tumor nekrotizujícího faktoru alfa 

(TNF- alfa). TNF – alfa je cytokinin, tedy biologicky velmi aktivní látka, 

která je produkovaná určitými aktivovanými buňkami imunitního systému, má velmi 

silný protizánětlivý účinek a spouští řadu dalších reakcí. Výsledkem je poté chronický 

zánět (Olejárová, 2011).

TNF – alfa lze blokovat dvěma mechanismy. Jeden z mechanismů je založen 

na inaktivaci TNF – alfa monoklonální protilátkou (infliximab, adalimumab), druhý 

mechanismus funguje na principu navázání TNF – alfa na solubilní receptor 

(entanercept). Výsledkem obou mechanismů je neutralizace TNF a inihibice jeho 

biologické aktivity (Olejárová, 2008). Zbořil (2005) uvádí, že v dnešní době existuje 

7 základních typů látek blokujících TNF – alfa, a tím jsou: infliximab, CDP 571, 

Etanercept, CDP 870 Adalimumab, Onercept a RDP 58. Klinické zkušenosti a vývoj 

ukazují a potvrzují, že schopnost indukce apoptózy je jedním z nejdůležitějších faktorů 

efektivity látek blokujících funkci TNF – alfa. Právě díky této schopnosti je infliximab 

nejpoužívanější protilátkou proti TNF – alfa (Zbořil, 2005). Účinek má vliv na snížení 

aktivity AS, zlepšení funkce a kvality života, dále snižuje rozsah MR zánětlivých změn 

páteře, avšak vliv na rentgenovou progresi zatím jednoznačně prokázán nebyl 

(Olejárová, 2010).

Účinky biologické léčby:

Biologická léčba samotné onemocnění vyléčit nedokáže. Dokáže pouze navodit 

remisi onemocnění a zpomalit či zastavit jeho radiografickou progresi, která je ovšem 



22

velmi variabilní. Některé protilátky působí i na zánět duhovky (Ciferská, 2012; 

Olejárová, 2011).

Rizika a nežádoucí účinky biologické léčby:

U anti – TNF terapie je velkým problémem zvýšené riziko infekcí z důvodu 

mechanismu jejich účinku inhibičně na klíčová místa imunitního systému (Ciferská, 

2012). Mezi běžné infekce patří respirační, hnisavé a generalizované infekce.

Ze závažných komplikací je to především tuberkulóza (TBC). Předpoklad pro zahájení 

biologické léčby je vyloučení nejen aktivní TBC, ale i identifikace osob s latentní 

tuberkulózní infekcí. Před zahájením terapie je tedy třeba udělat pár bezpečnostních 

kroků  - pátrat po tuberkulóze v anamnéze, provést RTG vyšetření plic a dále udělat

Quantiferonový a tuberkulinový test. Teprve pokud všechna vyšetření vyjdou negativní, 

může být léčba zahájena. Doba léčby není pevně stanovena, ale po 3 měsících 

od začátku léčby se provádějí testy na její úspěšnost (Olejárová, 2008; Štolfa, 2009).

2. 3. 5. 3 Chirurgická léčba

Chirurgická léčba se u nemocných s AS uplatňuje především v případě postižení 

kořenových kloubů, hlavně kyčlí (Dougados, 1998). Po operacích totální endoprotézy 

dochází často ke vzniku sekundárních ektopických osifikací. Proto se jako prevence 

používá endoprotéza s delším krčkem, či individuální endoprotéza, dále jemný operační 

postup s omezením operačního krvácení a v neposlední řadě se snažíme 

o co nejmenší zhmoždění tkání. Po operaci je doporučeno podávat půl roku nesteroidní 

antirevmatika (indometacin, diklofenakové přípravky atd), která vyvolávají degradaci 

proteoglykanů chrupavky (Pavelka, 2003).

Mezi další operační výkony patří korekční operace v oblasti páteře, hlavně 

osteotomie bederní páteře. Provádějí se však zcela výjimečně, jelikož při dnešních 

možnostech léčby nedochází tak často k těžkým invalidizujícím kyfózám páteře, 

které jsou indikací pro operaci. K operaci se přikláníme až v případě těžších 

neurologických komplikací (Pavelka, 2010).

Vzácnou, ale závažnou komplikací v pozdějším stádiu AS, je vznik syndromu 

„cauda equina“. Při zjištění je nutná okamžitá chirurgická léčba, jinak by mohlo dojít 

k trvalé poruše sfinkterů či inkontinenci, v nejhorším případě by neléčení mohlo 

znamenat až smrt (Dougados, 1998).
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2. 3. 5. 4 Fyzikální terapie

Fyzikální terapie patří ke komplexní terapii u pacientů s AS. Aplikujeme 

ji zejména k potlačení bolesti (kloubů, vazů, svalů), dále ke zlepšení celkové funkce 

organismu, popřípadě k potlačení zánětlivého ložiska. Fyzikální terapie se často využívá 

před cvičením na uvolnění hypertonického svalstva (Pavelka, 2003).

Hodně se využívá hydroterapie - jde o různá cvičení ve vodě, ať již individuální 

či skupinová cvičení, dále o podvodní masáže či skotské střiky. Dle Hromádkové 

(1999) se při této terapii využívají termické a odporové účinky vody, jakož i její 

nadlehčující účinky pro pacienta. Cvičením ve vodním prostředí se dosáhne uvolnění 

svalových kontraktur a tím dojde ke zlepšení rozsahu pohybu. Indikace cvičení ve vodě 

je pouze pro pacienty s nízkým stupněm zánětlivé aktivity a s rozsáhlejšími funkčními 

deficity (Pavelka, 2003).

Před kondičním cvičením je efektivní provést jednu z metod pro „předehřátí 

těla“ za účelem dosažení svalového uvolnění či zmírnění bolesti. Využíváme teplých 

sprch, infračerveného záření, klasické či reflexní masáže, hypertermické koupele 

či bahenní zábaly (Pavelka, 2003; Trnavský, 1993).

Další metody, které se u AS aplikují, jsou: galvanoterapie, diadynamické 

nebo interferenční proudy (analgetický účinek na bolestivá místa), ultrasonoterapie, 

popřípadě sonoforéza (především na bolestivé entezopatie), dále elektroléčba 

a ultrazvuk, které mají především analgetický a myorelaxační účinek. V neposlední řadě 

se hojně využívá magnetoterapie, po které pacienti pociťují velké zmírnění bolesti

(Kolář, 2012; Trnavský, 1993).

2. 3. 5. 5 Lázeňství

Česká republika má mnoho lázní, kam se jezdí léčit pacienti s AS. Patří k nim: 

Bechyně, Bělohrad, Bohdaneč, Darkov, Velichovky a Jáchymov. Návrh 

na lázeňskou péči vystavuje revmatolog nebo rehabilitační lékař. Při onemocnění 

AS je velmi důležitá samotná rehabilitace, avšak pobyt v lázních, především v období 

remise onemocnění, také přispívá ke zlepšení pacientova stavu. Jde především o pobyt 

v lázních, kde se využívá radonová léčba. 

Pozitivní účinky na pacientův stav účinkem radonových vod byl prokázán 

několika studiemi. Při radonové léčbě jde o lehce nadprahové expozice alfa – záření 

v krátkých časových intervalech s velmi výraznou buněčnou odpovědí s následujícím 
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dlouhodobým klinickým efektem, dojde k regeneračním a reparačním pochodům 

v postižených tkáních a k ovlivnění imunitního systému, což má za následek snížení 

rozvoje aktivity zánětu a výraznou aktivaci endorfinů (Hornátová, 2000).

Balneologie je velmi populární ve Francii, Anglii a severských zemích. Právě 

zde proběhlo mnoho studií ohledně balneologie a její účinnosti na organismus 

při onemocnění AS. V kombinaci balneologie s fyzioterapií bylo prokázáno významné 

zlepšení pacientů, především jejich ranní ztuhlosti a zlepšení zkoušky Thomayerovy

distance. Mnoha pacientům mohla být také snížena jejich medikamentózní léčba. Tyto 

změny byly stále prokazatelné i tři měsíce po léčbě (Claudepierre, 2005).

Kontraindikacemi pro pobyt v lázních je vysoká nebo narůstající aktivita 

onemocnění, nestabilizovaná přiměřenou léčbou. Další kontraindikace se liší v rámci 

pracovišť (Trnavský, 1993).

2. 3. 5. 6 Pohybová léčba

Mnohdy pacienti příliš důvěřují medikamentózní léčbě a zapomínají na rovněž 

podstatnou část léčby, která zahrnuje pravidelné cvičení a pohyb (Stone, 2009).

Pro pacienta s ankylózující spondylitidou je pravidelné cvičení každodenní a hlavně 

celoživotní záležitostí. Pacienta se snažíme stimulovat a motivovat k dennímu cvičení 

tak, aby se pro něj cvičení stalo automatizovanou a pokud možno zábavnou činností 

(Pavelka, 2003). Ani výborná pohybová léčba ovšem progresi choroby nezastaví, může 

však ke zpomalení této progrese napomáhat – příznivé ovlivnění deformit, zlepšení 

funkčního stavu pacienta, a tím i umožnit jeho výkonnější pracovní aktivitu (Pavelka, 

1996).

2. 3. 5. 6. 1 Metody fyzioterapie

Cíle fyzioterapie:

 udržet pohyblivost celé páteře

 udržovat kořenové klouby volné 

 zpomalit ankylotizaci páteře

 působit proti kyfotizaci

 zabezpečit volnost kostovertebrálního spojení

 udržet maximální dechovou výkonnost (Kolář, 2012; Trnavský, 1993)



25

Fyzioterapii zaměřujeme na udržení hybnosti páteře a hrudníku, zachování hrudního 

dýchání a celkové respirační výkonnosti nemocného. Dále ovlivňujeme svalové 

dysbalance (posilování zádového svalstva, především mezilopatkových svalů a fixátorů 

lopatek, paravertebrálních svalů, břišních a gluteálních svalů, uvolňování zkrácených 

svalů, zejména m. trapezius, m. levator scapulae a mm. pectorales, paravertebrálních 

svalů, flexorů kyčlí a kolen). Je třeba se zaměřit na udržení rozsahu pohyblivosti 

kořenových kloubů a korekci postury. Provádíme hodně rotační cvičení a hrudní 

záklony na udržení pohyblivosti páteře. Snažíme se o celkové zlepšení kondice pacienta 

(Kolář, 2012; Králová, 1985; Trnavský, 1993)

Pohybová léčba je nejúspěšnější v období, kdy ještě nedošlo k ireverzibilním 

změnám na páteři, tj. kostěným ankylózám. Stálá bolestivost neznamená u této choroby 

kontraindikaci pro cvičení, ovšem je nutné k bolestivosti přihlížet. Bolest způsobená 

základním onemocněním se většinou zmírňuje již v průběhu cvičení nebo po cvičení 

(Králová, 1985).

Cvičení by mělo být přizpůsobeno individuálním potřebám pacienta. Cviky 

by měly být vhodně zvoleny fyzioterapeutem dle aktuálního stavu pacienta. Pacient 

by měl ideálně cvičit 2x denně. Každé ráno, nejlépe po teplé sprše, by mělo následovat

ranní cvičení spojené s respirační fyzioterapií.  Cvičení pomáhá uvolnit ztuhlost páteře 

a snížit bolesti, které ji doprovázejí. Je účinné k celkovému rozhýbání těla (Klub 

bechtěreviků,1994; Trnavský, 1993). Odpolední cvičení by mělo být delší a důkladnější, 

cca 20min, a mělo by být více zaměřeno na aktuálně postižené oblasti. Do cvičební 

jednotky vkládá nemocný vždy dechová cvičení a podle potřeby i relaxační cvičení. 

Pacientovi se také doporučuje několikrát denně se zavěšovat, např. na improvizovanou 

hrazdičku, a dále cvičit dýchání během dne (Králová, 1985; Trnavský, 1993).

Volba pohybové léčby závisí na mnoha faktorech:

 aktivitě zánětlivého procesu

 stádiu pokročilosti nemoci

 celkovém stavu pacienta

 rozsahu postižení ostatních orgánů

 věku pacienta
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Snížení mobility páteře u pacienta s ankylózující spondylitidou vzniká z různých příčin. 

Nejčastěji je to právě pro bolest, strukturální změny a reflexní hypertonus 

paravertebrálního svalstva.

Terapie v časném stádiu onemocnění:

Většinou jsou postiženy pouze SI klouby a je proto nutné se zaměřit především 

na tuto oblast. Důležité je provádět cviky, které jsou zaměřeny na udržení rozsahu 

malých, ale při chůzi důležitých pohybů v SI skloubení (Pavelka, 2003) a dále cviky 

na udržení pohyblivosti celé páteře, udržení bederní lordózy a dobré vitální kapacity. 

Snažíme se při cvičení co nejvíce střídat polohy. Hlavní úsilí věnujeme cvikům 

tahovým, ovšem zařazujeme i cviky švihové a kyvadlové. Důležitá jsou rotační cvičení 

na uvolnění krátkých svalů v oblasti páteře (Hromádková, 1999).

Terapie ve stadiu střední a nízké aktivity

Jakmile začne aktivita nemoci klesat, prodlužuje se doba cvičení a zvyšuje 

se intenzita zatížení. Snažíme se o korekci správného držení těla, provádíme šetrnou 

mobilizaci sakroiliakálních kloubů (nárazové mobilizace nejsou vhodné). U pacientů, 

u kterých se vyvíjí deformita v oblasti hrudní páteře (hyperkyfóza), se snažíme na konci 

cvičební jednotky polohovat. Pacient leží na zádech, ramena a stehna se zatíží pytlíky 

s pískem a pánev se fixuje popruhem. Pacient takto zapolohovaný leží dle tolerance 

od 5 do 30 minut. Důležité je zařazení cviků na protažení zkrácených svalů či provedení 

manuálně, technikou PIR dle Lewita, fyzioterapeutem. Na ovlivnění hybnosti páteře 

používáme spinální cviky, především rotační ve všech polohách (na boku, na zádech, 

vsedě). Pacientovi dále zařazujeme cviky zaměřené na hluboký stabilizační systém 

a celkové zpevnění svalového korzetu trupu. Každá cvičební jednotka by měla 

obsahovat cviky na nácvik hrudního dýchání, nácvik různých modifikací dechového 

stereotypu se zařazením statického i dynamického dýchání. Oživení cvičební jednotky 

dosáhneme využitím různých cvičebních poloh a různého cvičebního nářadí a náčiní 

(molitanové válce, míče, závěsy, švihadla, hrazdy, popruhy a žebřiny) (Kolář, 2012; 

Pavelka, 2003).

Terapie ve stadiu vysoké aktivity

Pacient je v tomto stádiu většinou připoután na lůžko z důvodu velkých bolestí. 

Hlavním úkolem tedy bude zamezení vzniku deformit správným polohováním. Během 
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dne je třeba několikrát měnit polohu na břiše do polohy na zádech a při té příležitosti 

se pacient pod vedením fyzioterapeuta snaží provést pár cviků zaměřených na statické 

a dynamické dýchání. V průběhu dalších dnů se do rehabilitace zařazují pasivní pohyby 

s využitím trakčních technik, které jsou zaměřeny především na udržení rozsahu pohybu 

v kořenových kloubech. K zamezení svalových atrofií přidáváme izometrická cvičení 

především na oblast břišního, stehenního a gluteálního svalstva. Při cvičení vycházíme 

z antalgických poloh, které přispívají k celkové relaxaci pacienta. S postupným 

zlepšováním pacientova stavu a mobility se stupňuje náročnost cvičení a podle 

lokalizace funkčních deficitů v oblasti páteře se začíná s rozcvičováním jednotlivých 

segmentů páteře (Hromádková, 1999; Kolář, 2012; Pavelka, 2003)

U pacientů v tomto stádiu je vhodné před terapií využití metod na uvolnění 

celého těla a zmírnění bolesti. Potřeba je to hlavně u pacientů, kde bolesti vyplývají 

z reflexního svalového hypertonu paravertebrálního svalstva. Volíme mezi techniky 

relaxačními, aplikací ultrazvuku, využití technik měkkých tkání či předehřátí vlhkým 

či suchým teplem (Kolář, 2012; Pavelka, 2003).

Skupinové cvičení

Mimo individuální fyzioterapii se u pacientů s AS doporučuje skupinové 

cvičení. Skupina pacientů musí být sestavena pečlivě podle aktuálního stavu 

a dovedností pacienta. Výhoda skupinového cvičení plyne hlavně z pozitivního vlivu 

na psychiku člověka. U pacientů s negativním přístupem se nejprve snažíme 

jen o individuální terapii, kde se fyzioterapeut pokouší o kladnou motivaci, 

a poté se pacienti zařazují do skupinového cvičení. Terapie pomáhá pacientovi zbavit 

se ostychu, strachu před bolestí a pocitu méněcennosti z pohybového handicapu (Kolář, 

2012; Pavelka, 2003).

Cílem skupinových cvičení je rovněž zlepšení dechové funkce a preventivní 

udržení nebo znovuzískání optimální hybnosti páteře. Využívají se k tomu jednotlivá 

cvičení do záklonů, zrakem kontrolované švihové pohyby k uvolnění měkkých tkání, 

protahování zkrácených částí těla, tahové pohyby do maximálního rozsahu aj. Vhodné 

je využití cvičebního nářadí a náčiní – míče, tyče, therabandy a především ribstoly. 

Provedení visu na ribstolech má korekční účinek na hrudní oblast páteře. Vhodné 

je i cvičení ve dvojici, což umožňuje použití cviků s prvky pasivního natahování 

či různé odporové cviky (Kolář, 2012; Králová, 1985; Trnavský, 1993)



28

Polohování

V počátečních stádiích choroby má polohování preventivní význam, 

protože podporuje udržení fyziologického zakřivení páteře. Ve stádiu akutním pomáhá 

ulevovat od bolesti a zamezit vzniku deformit. 

Druhy poloh, ve kterých pacienta polohujeme, střídáme několikrát denně (vleže 

na zádech, na břiše). K vypodložení pacienta používáme nejrůznějších molitanových 

válců, písečných sáčků, polštářů či závěsů. Vznik bolesti u pacienta v polohované pozici 

je signálem pro ukončení polohování (Klub bechtěreviků, 1994).

Pro zvýraznění bederní lordózy se hodí poloha na zádech s příčným podložením 

bederní páteře. Pokud chceme ovlivnit (snížit) kyfotické zakřivení páteře a zvýšit 

nádechové postavení hrudníku, podložíme podélně hrudní úsek páteře, popřípadě 

můžeme přidat zátěž na ramena a pánev fixovat popruhem. Při polohování na břiše 

podkládáme pod čelo polštář (volné dýchání a zamezení hyperextenze), dále je možnost 

vypodložení ramenních kloubů a tím zvýšení prohnutí páteře do extenze. 

Pokud má pacient subflekční postavení kyčelních a kolenních kloubů, špičky nohou 

si pacient vyvěsí přes okraj lehátka a tím dojde k dalšímu klesání DKK vlastní vahou. 

O korekční účinek polohování se snažíme především u pacientů bez těžkých 

strukturálních změn na páteři (kostěné ankylózy páteře). Na druhou stranu u pacientů 

s prokazatelnou ankylózou dochází k subjektivnímu pocitu uvolnění, což je také velmi 

přínosné pro terapii (Králová, 1985; Trnavský, 1993).

Polohování provádíme v nejlepším případě po předehřátí (postačí pouze i teplá 

sprcha), případně po cvičení. Doba polohování je individuální a po skončení polohování 

by měl pacient alespoň krátkodobě odpočívat (Králová, 1985).

2. 3. 5. 6. 2 Ergoterapie

Ergoterapeuty pacienti vyhledávají hlavně v pozdějších stádiích nemoci, 

kdy je již zhoršená mobilita a pacienti mají problém s hygienou, oblékáním, 

nakupováním a celkově s provedením běžných denních činností. Úkolem ergoterapeuta 

je tedy úprava domácího prostředí, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek 

a trénink činností jako je například nácvik úchopové funkce ruky, trénink jemné a hrubé 

motoriky, tkaní a vyšívání pro procvičení hybnosti v ramenních a loketních kloubech 

(Kolář, 2012). 
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Pokud se stane, že pacient musí kvůli onemocnění změnit svoji práci, úkolem 

ergoterapeuta by mělo být připravit ho na novou práci (doporučení pomůcek, pozitivní 

motivace, úprava prostředí) (Klub bechtěreviků, 1994; 2012; Králová, 1985; Weisman, 

2006).

2. 3. 5. 7 Režimová doporučení, úprava domácího a pracovního prostředí

Obecně se pacientům s AS doporučuje pobývat spíše v teplém a suchém 

prostředí. Z těchto důvodů není vhodné zaměstnání např. v různých skladech 

či průmyslových halách. Ať už bude práce jakéhokoliv druhu, je třeba se vyhýbat 

dlouhodobému statickému zatížení a dlouhodobému předklonu. Vhodné 

není ani dlouhodobé sezení nebo práce v podřepu, zvláště jeli spojená ještě 

s předklonem. Nejvhodnější profese jsou ty, kde nemocný střídá sezení s chůzí 

a které jsou ještě provázeny nutností či možností hlubokého dýchání (Klub

bechtěreviků, 1994; Olejárová, 2011).

Správné sezení je dalším důležitým bodem. Pacient se stále musí snažit 

o udržení fyziologického zakřivení páteře, k čemuž napomůže mimo jiné správné 

nastavení židle a pracovního stolu. Židle by neměla být příliš nízká, mělká a měkká, 

nohy by měly spočívat na podložce a svírat pravé úhly. Opěradlo má být svislé, dále 

je třeba dbát na polohu pánve a snažit se zamezit klopení pánve do retroverze. 

Nejvhodnější stůl je stůl se šikmou pracovní plochou či normální stůl se šikmým pultem 

(při čtení pacient nemusí tolik ohýbat krční páteř). Měl by být tak vysoký, 

aby se k němu pacient nemusel sklánět a aby horní končetiny byly volně položeny 

na podložce. Nemělo by docházet k výrazným elevacím ramenních kloubů (Klub 

bechtěreviků, 1994; Olejárová, 2011).

Během spánku se pacient snaží také dbát na správnou polohu. Lůžko by mělo 

být pevné (aby se nepronášelo), ale zároveň je dobrá silná matrace z pěnového 

materiálu, aby dokázala vyrovnat místní zakřivení těla. Nejvýhodnější poloha je poloha 

na zádech, kde polštář používáme co nejmenší, jen aby hlava ležela rovně a krční páteř 

se nadměrně nezakláněla. Možná je i poloha na břiše, kde dochází rovněž k vyrovnávání 

hrudní křivky páteře a k zamezení pokrčování dolních končetin v kyčelních kloubech 

(Klub bechtěreviků, 1994; Olejárová, 2011; Weisman, 2006)

Tělesná aktivita je velmi důležitá, proto pokud to jen trochu jde, 

je doporučováno sportovat. Sporty, které se nedoporučují, jsou silové či bojové sporty 
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(box, zápasení, judo a rugby). Vhodnější jsou tzv. „lehčí sporty“ (Viitanen, 1995). 

Jaký sport a s jakou intenzitou bude pacient provozovat, záleží na jeho zdravotním 

stavu. Vhodným sportem je plavání, při kterém se aktivují všechny svaly a klouby. 

Zároveň pomáhá udržovat dechovou kapacitu plic a nedochází zde k otřesům. Dalším 

vhodným cvičením je pillates, joga či turistika. Doporučuje se i odbíjená či badminton, 

kde přirozeně pacient vyrovnává ohnutí páteře. Tyto sporty ovšem není vhodné 

provozovat často z důvodu tvrdých doskoků a dopadů, které páteř naopak zatěžují 

(Králová, 1985; Olejárová, 2011; Trnavský, 1993).
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3. Část speciální

3.1 Metodika práce

Bakalářská práce vychází z měsíční souvislé odborné praxe, která proběhla 

v Revmatologickém ústavu v Praze v období od 6. 1. – 31. 1. 2014. Na praxi jsem měla 

možnost pracovat s pacienty s různou diagnózou. Pro zpracování kazuistiky bakalářské 

práce jsem si nakonec vybrala pacientku s ankylozující spondylitidou.

Cílem bakalářské práce bylo komplexní zpracování teoretických znalostí, 

poznatků a také zkušeností, které jsem získala během absolvované praxe pod odborným 

dohledem fyzioterapeutů z Revmatologického ústavu.

Práce je rozdělena do dvou častí: části obecné a speciální. Obecná část 

pojednává teoreticky o diagnóze, o možnostech léčby a je zde popsána i terapie. 

Poznatky vycházejí z odborné literatury. Speciální část se zabývá kazuistikou 

fyzioterapeutické péče o pacientku s ankylozující spondylitidou. Je zde zpracováno 

vstupní kineziologické vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý plán, průběh terapie 

a použití fyzioterapeutických metod, výstupní kineziologické vyšetření, závěr vyšetření 

a zhodnocení efektu celé terapie.

Pacientka zde byla hospitalizována po dobu třinácti dnů. Jednotlivé terapie 

byly prováděny v plně vybavené tělocvičně s polohovacími lehátky. Jako pomůcky 

jsem využila masážní míčky, polohovací polštáře, overball, pomůcky na senzomotoriku 

– „ježek“, gymnastický míč a také žebřiny. Jednotlivé terapie trvaly 30 až 45 min 

a byly prováděny každý všední den. Při kontrolním vyšetření jsem s pacientkou měla 

možnost pracovat i v odpoledních hodinách. Celá praxe probíhala pod odborným 

dohledem fyzioterapeutů pracoviště, s nimiž jsem měla možnost konzultovat vyšetření 

pacientky či vybrání vhodných metod pro terapii.  

V úvodní terapeutické jednotce jsem pacientku vyšetřila, stanovila krátkodobý 

plán, cíl a návrh terapie. Při vyšetření a dále při terapiích jsem využívala různých 

metod. Použila jsem techniku měkkých tkání dle Lewita (Lewit,2003) na zmenšení 

otoku a uvolňování fascií, dále senzomotoriku dle Vávrové (Vávrová, 1992), mobilizace 

dle Lewita (Lewit, 2003), mobilizace dle Rychlíkové (Rychlíková, 2008) a respirační 

fyzioterapii (Haladová 2007). Při každé terapii jsem pacientce objasnila důvod použití 

a smysl jednotlivých technik. V poslední terapeutické jednotce jsem použila stejná 
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vyšetření a metody jako při vstupním kineziologickém vyšetření, abych mohla na závěr 

porovnat výsledky a efekt terapie.

Bakalářská práce mohla být započata a zhotovena až po podepsání 

informovaného souhlasu pacientem, kde souhlasí s použitím osobních údajů 

i fotodokumentace v této práci. Na základě tohoto souhlasu byla schválena žádost 

projektu Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 050/2014. Kopie žádosti 

i informovaný souhlas jsou zahrnuty v příloze bakalářské práce.
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3.2 Anamnéza

Datum: 8. 1. 2014

Vyšetřovaná osoba: E. B.

Pohlaví: žena

Ročník: 1947

Diagnóza: M45.0 Ankylozující spondylitida s axiální i periferní aktivitou

Status preasens: 

subjektivní: Pacientka přichází kvůli otoku a bolesti v obou hlezenních kloubech, 

především pravého hlezenního kloubu. Bolest pacientku omezuje při chůzi, po rovině 

pacientka „kulhá,“ schody nezvládá z důvodu velké bolestivosti. Bolest je tupá 

s občasným „vystřelováním“ při větší zátěži do mediální strany pod kolenem PDK, 

na stupnici od 1 -10, kdy 1 je bez bolesti, udává pacient 9. V klidu pacientka bolest 

nepociťuje, tudíž jakákoli poloha bez zatížení DK, je pro ni úlevovou polohou. Dále 

si pacientka stěžuje na „občasné bolesti v kříži.“ Na žádné další obtíže si pacientka 

nestěžuje.

objektivní: Pacientka je orientovaná osobou, v čase i prostoru. Pacientka 

je „drobné“ postavy, sympatická, snaží se spolupracovat. 

váha: 42 kilogramů

výška: 145 centimetrů

BMI: 19,98

TK: 127/87

Tepová frekvence: 72/min

dechová frekvence v klidu: pacientka má dechovou frekvenci 15 dechů za minutu.

Dominantní ruka je u pacientky pravá.

Rodinná anamnéza: Otec (+60) let – CMP, matka (+70 let) – onemocnění slinivky, 

dále pacientka neguje revmatické onemocnění v rodině, pacientka neudává ani žádná 

dědičná onemocnění v rodině, má dvě děti (syna a dceru) – obě děti jsou zdrávy.
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Osobní anamnéza:

Předchozí onemocnění: Pacientka prodělala běžné dětské nemoci. Nikdy vážněji 

nestonala. Před cca 12 lety zlomené „zápěstí.“  Pacientka absolvovala rehabilitaci 

a dodnes nemá se zápěstím problémy. Pacientka dále udává občasné bolesti při chůzi 

či zátěži v obou kyčelních kloubech. Poprvé se bolest projevila před cca 33 lety. Vždy 

jen „na pár dní a pak klidně i půl roku bez bolesti“, bolest byla tupého charakteru, nyní 

bolesti nepociťuje. V roce 2011 se pacientka léčila s patní ostruhou na LDK. Udává, 

že cca půl roku bolest přecházela, kulhala, brala léky proti bolesti (ibalgin, více 

nespecifikováno). Ibalgin ji způsoboval žaludeční problémy a pacientka od té doby 

shodila 10 kg. Nyní váhu zase nabírá zpátky. „Občas se ale stále cítí po větší námaze 

unavenější“. Poté absolvovala 5 terapií aplikací laserem.  Při druhé terapii cítila 

zlepšení.  Po 3 měsících absolvovala dalších 5 terapií, po kterých problémy zcela ustaly, 

nyní bez obtíží. 

Nynější onemocnění: Pacientka přichází především kvůli bolestem obou nártů 

na DK a obou hlezenních kloubů, hlavně při chůzi, jakémkoliv zatížení nohy a palpaci. 

V klidu pacientka bolest nepociťuje. Pacientka udává, že před týdnem ji otekl „z ničeho 

nic“ L hlezenní kloub a nárt. Tři dny poté ji otekl i P hlezenní kloub. Po čtyřech dnech, 

dne 8. 1. 2014, pacientka nastoupila na doporučení své paní doktorky na vyšetření 

do Revmatologického ústavu na Albertově. Otok i bolest L hlezenního kloubu nebyly 

již patrné a pacientka má problémy především s bolestí a otokem P hlezenního kloubu. 

Palpačně bolestivý je P nárt (Lisfrankův kloub), kotníky jsou palpačně nebolestivé. 

Bolest na stupnici od 1 do 10, kde 1 je bez bolesti, udává číslo 9. Charakter bolesti 

popisuje jako tupý, se zátěží občas vystřelí do mediální strany pod P kolenní kloub.

Je schopná chodit, chůze je ale antalgická, ve flekčním držení, chůzi zvládne bez opory, 

ovšem ve velmi pomalém tempu. Pokud má možnost opření o zeď či zábradlí, využije 

ji. Nejvíce pacientku trápí právě tyto obtíže, protože „nemůže pořádně chodit.“ 

Z důvodu špatného držení těla, právě kvůli antalgická chůzi, si pacientka začala 

také stěžovat na bolesti v bederní páteři. Bolest popisuje jako tupou a objevuje se při 

delším stání a při chůzi. Bolest v bederní páteři na stupnici od 1 – 10, 

kdy 1 je bez bolesti, udává číslo 3. Pacientka také udává, že chůze ve flekčním 

postavení ji „občas ztěžuje nádech, přijde si sevřená v oblasti hrudníku“.

Farmakologická anamnéza: Léky jsou podávány zdravotnickým personálem.

Prednison 20 léčiva, Salazopyrin En, Calcichew, Vigantol, Arcoxia, Apo - ome
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Alergická anamnéza: Pacientka udává prach, pyl, roztoče.

Gynekologická anamnéza: 2 porody – oba přirozenou cestou, bez komplikací, 

menarché v 15 letech, klimakterium v 50 letech.

Sportovní anamnéza: V dětství občas na škole či s kamarády provozovala sport 

rekreačně (volejbal, gymnastika, běhání), nikdy se nevěnovala žádnému sportu závodně. 

Abusus: nekouří, alkohol nepije, kávu nepije 

Pracovní anamnéza: 10 let pracovala jako dělnice, poté 38 let jako úřednice, od roku 

2005 je v důchodu. Práce ji vždy bavila, i když měla sedavé zaměstnání, zdravotní 

problémy nikdy neměla. 

Sociální anamnéza: Pacientka žije s manželem v bytě ve 4. patře, používá výtah. 

Nedaleko bytu má zahrádku, na které tráví mnoho volného času.

Předchozí rehabilitace: Před „cca 12 lety“ pacientka absolvovala rehabilitaci 

po zlomenině „zápěstí,“ kdy dostala na 6 týdnů sádru, a poté docházela na rehabilitaci. 

Rehabilitace byla úspěšná a dnes je pacientka bez obtíží. V roce 2011 chodila 

na rehabilitace s patní ostruhou na LDK. Docházela na terapie, kde měla indikován laser 

na LDK. Absolvovala 5 terapií v rozmezí 3 měsíců a po 10 terapiích problémy 

odezněly. Nyní je bez problémů.

3.3 Vstupní kineziologický rozbor (8. 1. 2014)

3. 3. 1 – Vyšetření stoje – aspekce

Pacientka byla vyšetřena ve spodním prádle.

Zezadu (viz příloha č. 3, obr. č. 5 - A):

 stoj o velmi úzké bázi, paty mají oválný tvar, PDK lehce předsunuta (1 cm), 

L kotník lehká valgozita, P kotník je vidět otok, lýtkové svaly symetrické, menší 

svalová hmota, symetrické podkolenní rýhy, symetrické subgluteální rýhy, cristy 

ve stejné výši, thorakální trojúhelníky symetrické, dolní úhly lopatek lehce 

odstávají, mediální hrany lopatky lehce odstávají bilaterálně, oslabené 

mezilopatkové svalstvo, od hrudní páteře lehký úklon doprava, elevace ramen 

bilaterálně, P rameno nepatrně výše, hypertonus m. trapezius bilaterálně, hlava 

v předsunu
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Z boku P i L (viz příloha č. 3, obr. č. 5 - C):

 PDK v předsunu (1cm), je vidět lehká retroverze pánve, vyhlazená bederní 

lordóza, lehká hrudní kyfóza, lehce zvýšená krční lordóza, protrakce ramenních 

kloubů bilaterálně, předsun hlavy

Zepředu (viz příloha č. 3, obr. č. 5 - B):

 stoj o velmi úzké bázi, prstce jsou přitisknuty na podložku, PDK předsunuta 

(1cm), L kotník lehká valgozita, lehké plochonoží bilaterálně – podélná klenba, 

kolenní klouby jsou symetrické, ochablé stehenní svalstvo, ochablá břišní stěna, 

ramena v protrakci, elevace ramenních kloubů bilaterálně, P ramenní kloub 

nepatrně výše, hlava v předsunu

3. 3. 2 Modifikace stoje

na špičkách: pacientka se zvládne postavit pouze na LDK, na PDK se nepostaví 

                      z důvodu bolestivého nártu.

na patách: pacientka se bez opory na paty nepostaví, s přidržováním o lehátko 

                   pacientka stoj zvládne - pozorovatelná horší rovnováha

Véleho test: LDK i PDK mají stupeň B – lehce porušená stabilita

stoj na 1DK: PDK z důvodu bolestivosti nártu neprovedeno,

                      LDK – stabilní, prstce přitisknuty do podložky, bez výrazné souhry šlach

Rhombergova zkouška I., II., III.: všechny tři stupně bez patologického nálezu

Trendelenburg – Duchenova zkouška: PDK – neprovedeno z důvodu bolestivého nártu

                                                           LDK – bez patologického nálezu

stoj na 2 vahách: P: 20 kg, L: 22 kg
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3. 3. 3 Vyšetření pánve

Palpace:  

Pánev: - výška - cristy iliace symetrické, SIPS symetrické, SIAS symetrické

-sklon: SIAS – SIPS: retroverze pánve

- lehká rotace pánve doprava dopředu – pravá SIAS a SIPS jsou lehce před levou 

SIAS a SIPS

Dynamické vyšetření:

- orientační SI vyšetření dle Rosiny – pozitivní (blokáda SI skloubení bilaterálně)

- Spin sign dle Dejunga (Lewit, 2003) – pozitivní (blokáda SI skloubení bilaterálně)

3. 3. 4 Dynamické vyšetření páteře:

anteflexe trupu: (viz příloha č. 3, obr. č. 6 - C):

 bederní páteř bez rozvoje (dochází i k velkému posunu těžiště nazad), hrudní 

páteř je rozvíjena v oblasti Th11 – Th6, dále krční páteř bez rozvoje, pozitivní 

Thomayerova zkouška 10cm.

retroflexe trupu:

 bederní páteř bez rozvíjení, zalomení v oblasti Th11 – Th7, vidět lehká extenze, 

zbytek hrudní a krční páteře bez rozvíjení

lateroflexe trupu do P:

 předsunuta PDK, bederní páteř bez rozvíjení, oblast Th11 – Th6 nepatrné 

rozvíjení páteře, zbytek hrudní a celá krční páteř bez rozvoje, lehká elevace 

L ramenního kloubu

lateroflexe trupu do L: 

 nepatrně menší úklon (2cm), bederní páteř bez rozvíjení, oblast od Th12 – Th6

– lehké rozvíjení páteře, zbytek hrudní a celá krční páteř bez rozvoje, pacientka 

si pomáhá elevací P ramenního kloubu

3. 3. 5 Vyšetření chůze 

Chůze je antalgická, ve flekčním postavení z důvodu bolestivosti P nártu. 

Je narušen rytmus chůze i délka kroku. Napadá na PDK, kterou dělá i delší krok, krok 

LDK je o půlku menší než PDK, pacientka je ve flekčním postavení v kolenních 
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i kyčelních kloubech, viditelná flexe trupu, P ramenní kloub o něco výše, předsun hlavy, 

minimální souhyb HKK.

3. 3. 6  Modifikace chůze

pozpátku: chůze je opatrná, bez extenze v kyčelních kloubech

v podřepu: z důvodu bolestivého P nártu neprovedeno

po špičkách: z důvodu bolestivého P nártu neprovedeno

po patách: pacientka bez držení nezvládne, zhoršená rovnováha při stoji na patách

chůze se zavřenýma očima: zpomalení tempa, bez výchylek do stran

3. 3. 7 Distance na páteři

C- páteř

Čepojevův příznak (C7 + 8cm kraniálně, norma: 3cm): 1 cm

Forestierova fleche (hrbol kosti týlní- zeď): 3 cm

zkouška předklonu hlavy (brada- sternum, norma: kontakt, 0cm): 3 cm

Th- páteř

Ottův příznak inklinační (C7 + 30cm kaudálně, norma: 3,5cm):    2 cm

Ottův příznak reklinační (C7 + 30cm kaudálně, norma: 2,5cm):   1 cm

L- páteř                 

Schoberův příznak (L5 + 10cm kraniálně, norma: 4- 5cm):    2 cm

Rotace

hrudní a bederní páteř (L5 + incisura jugularis): do P: 2 cm, do L: 1,5 cm

bederní páteře (L5 + processus xiphoideus): 1 cm bilaterálně

Celá páteř

Stiborův příznak (C7- L5, norma: 7- 10cm):   4 cm

Thomayerova zkouška (daktylion- podlaha, norma: kontakt špičkami prstů, 0cm): 10 cm

zkouška lateroflexe: doleva: 15 cm

                                   doprava: 17cm
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3. 3. 8 Pohybové stereotypy dle Jandy (Haladová, 2011)

1) extenze v kloubu kyčelním 

LDK: „Hamstringy“ se aktivují jako první, pak naráz extensory kontralaterální 

L páteře a m.gluteus maximus, poté extenzory homolaterální L páteře společně 

s extensory Th páteře (homo i kontralaterální), na konci pohybu je vidět zapojení 

i L pletence ramenního.

PDK: „Hamstringy“ se aktivují jako první, pak naráz extensory kontralaterální 

L páteře a m.gluteus maximus, poté extenzory homolaterální L páteře společně 

s extensory Th páteře (homo i kontralaterální), na konci pohybu je vidět zapojení 

i P pletence ramenního.

Modifikace – flexe v kolenním kloubu:

LDK: Extensory homolaterální a „hamstringy“ se aktivují jako první, dále pak 

m. gluteus maximus společně s kontra extensory bederní páteře, poté se zapojují 

společně homo i kontra extensory hrudní páteře, pohyb je vidět až v oblasti ramenního 

kloubu .

PDK: M. gluteus maximus společně s „hamstringy“ se aktivují jako první, dále 

extenzory homolaterální L páteře společně s extensory kontralaterální L páteře 

a naposled současně extensory Th páteře (kontra i homolaterální).

2) abdukce v kloubu kyčelním 

PDK: Pohyb zahájen aktivací m. gluteus maximus společně s m. tensor fasciae 

latae, kde pozorujeme výraznější pohyb do flexe (tensorový mechanismus).

LDK: Pohyb zahájen aktivací m. gluteus maximus společně s m. tensor fasciae 

latae, kde pozorujeme výraznější pohyb do flexe (tensorový mechanismus).

3) flexe trupu 

Pacientka nesvede flexi trupu, slabé břišní svaly, výrazné zapojení m. iliopsoas 

a pacientka si musela pomoci do sedu podepřením horních končetin.

4) flexe šíje 

Pohyb začíná předsunem hlavy, následuje minimální flexe šíje s velkým 

vynaložením síly, bez rozvíjení C páteře.
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5) klik 

Provedení kliku, bylo pro pacientku náročné, byly testovány dámské kliky, 

z pozice extendovaných loktů na podložku pacientka zvládla provést, při pohybu zpět 

to bylo náročnější, pacientka z důvodu snížené pohyblivosti páteře, slabého břišního 

svalstva a slabých HKK pohyb neprovedla. Pohyb byl tedy testován ve vertikále 

s opřenými HKK o zeď. Při pohybu pozorujeme oslabené mezilopatkové svalstvo, 

mediální hrany i s dolními úhly lehce odstávají, P strana více, zvýšená aktivita 

m. trapezius bilaterálně.

6) abdukce v kloubu ramenním 

LHK i PHK: Pohyb začíná lehkou elevací ramenního kloubu, poté dojde 

k aktivaci m. deltoideus a m. trapezius, který se do pohybu zapojuje více. Při pohybu

zpět je vidět lehce odstávající mediální strana lopatky.

Dechový stereotyp: vyšetřeno vleže na zádech, HKK podél těla

Převažuje břišní typ dýchání, pacientka dýchá spíše povrchově, dále pozorujeme 

nedostatečné rozvíjení hrudníku laterálně.

3. 3. 9 Antropometrie

Při vyšetřování jsem používala krejčovský metr.

délky HKK PHK (cm) LHK (cm)

acromion - daktylion 65 65

acromion – proc. styloideus radii 53 53

acromion – lat. epicondylus humeri 25 25

olecranon – proc. styloideus ulnae 23 23

spoj proc. styloideus ulnae et radii - daktylion 17 17

Tab. č. 1 – vstupní antropometrické vyšetření délky HKK
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délky DKK PDK (cm) LDK (cm)

funkční: SIAS – malleouls medialis 81 81

anatomická: trochanter major – malleouls lateralis 73 73

trochanter major – zevní štěrbina kolenního kloubu 37 37

caput fibulae – malleouls lateralis 36 36

pata – nejdelší prst 22 22

Tab. č. 2 – vstupní antropometrické vyšetření délky DKK

obvod hrudníku     - přes xiphosternále 73 cm  

                              – při max. inspiriu/ expiriu 74 / 72 cm

Tab. č. 3 – vstupní antropometrické vyšetření obvodu hrudníku

obvod DKK PDK (cm) LDK (cm)

stehno-15cm nad patellou 33 33

koleno přes patellu 32 32

přes tuberositas tibie 28 28

lýtko v nejširším místě 29 29

kotník 26 24

přes baze metatarsů 24 22

Tab. č. 4 – vstupní antropometrické vyšetření obvodů DKK

obvod HKK PHK (cm) LHK (cm)

paže relaxovaná 20 20

paže  - kontrakce 20,5 20,5

loketní kloub 19 19

předloktí v horní třetině 18 18

zápěstí 14 14

„rukavičkářská míra“ –

přes hlavičky metakarpů

17 17

Tab. č. 5 – vstupní antropometrické vyšetření obvodů HKK
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3. 3. 10 Goniometrické vyšetření dle Jandy (Janda, Pavlů, 1993)

Vyšetřováno dvouramenným plastovým goniometrem. MCP a MTP vyšetřeny 

prstovým goniometrem. IP1 a IP2 klouby nohy i ruky byly vyšetřeny pouze orientačně 

aspekcí a nebylo zjištěno žádné patologické omezení v těchto kloubech. Výsledky byly 

zaznamenány SFTR metodou. Byly vyšetřeny aktivní i pasivní pohyby. 

Jednotlivé pohyby byly měřeny ve stupních.

aktivně 

PHK

pasivně PHK aktivně LHK pasivně 

LHK

ramenní kloub

S 50 – 0 - 165 50 – 0 - 170 50 – 0 – 160 50 –0- 170

F 0 – 0 - 160 0 – 0 - 165 0 – 0 - 160 0 – 0 - 165

T 30 – 0 - 130 30 – 0 - 130 30 – 0 – 130 30 - 0 -130

R 80 – 0 – 80 90 – 0 – 90 80 – 0 – 80 90 – 0 - 90

loketní kloub

S 0 – 0 - 140 0 – 0 - 140 0 – 0 - 140 0 – 0 - 140

radioulnární kloub

R 90 – 0 – 90 90 – 0 – 90 90 – 0 – 90 90 – 0 - 90

zápěstí

S 70 – 0 – 85 70 – 0 – 85 70 – 0 – 85 70 – 0 - 85

F 15 – 0 – 30 15 – 0 – 30 15 – 0 – 30 15 – 0 - 30

MCP klouby

S 20 – 0 – 80 30 – 0 – 85 20 – 0 – 80 30 – 0 - 85

F Vyšetřeno pouze orientačně, bez patologického nálezu

Tab. č. 6 – vstupní goniometrické vyšetření HKK



43

aktivně pasivně

krční páteř

S 30 – 0 – 30 35 – 0 - 35

laterální flexe bilaterálně 30 30

R (bilaterálně) 50 50 (tvrdá bariéra)

hrudní a bederní páteř

laterální flexe (bilaterálně) 5 -

R Do P: 20, do L: 15 P: 30, L: 25

Tab. č. 7 – vstupní goniometrické vyšetření páteře

aktivně PDK pasivně PDK aktivně LDK pasivně 

LDK

kyčelní kloub

S 5 – 0 – 120 5 – 0 – 125 5 – 0 – 120 5 – 0 - 125

F 40 – 0 – 25 40 – 0 – 25 40 – 0 – 25 40 – 0 - 25

R 40 – 0 – 30 40 – 0 – 30 40 – 0 – 35 40 – 0 - 35

kolenní kloub

S 0 – 0 – 130 0 – 0 – 130 0 – 0 – 130 0 – 0 - 130

hlezenní kloub

S 10 – 0 – 30 10 – 0 – 30 15 – 0 – 40 15 – 0 - 40

R 20 – 0 - 5 20 – 0 – 5 20 – 0 – 5 20 – 0 - 5

MP kloub palce

S 30 – 0 – 15 30 – 0 - 20 30 – 0 – 15 30 – 0 - 20

F + 10 – 10 – 0 10 – 10 - 5 5 – 15 – 0 15 – 15 – 0

MTP klouby - S

MTP I      30 – 0 - 10 40 – 0 - 20 30 – 0 – 10 30 – 0 - 20

MTP II     40 – 0 – 20 45 – 0 – 25 30 – 0 – 10 30 – 0  - 10

MTP III    30 – 0 – 10 30 – 0 – 15 30 – 0 – 10 30 – 0 - 15

MTP IV    20 – 0 – 10 20 -  0 – 10 20 – 0 – 10 20 – 0 - 10

Tab. č. 8 – vstupní goniometrické vyšetření dolních končetin

Poznámky

+ Palec na PDK – hallux valgus 10, na LDK 15 stupňů

   Bariéra: PDK – tvrdá bariéra při pohybu VR v kyčelním kloubu

                PDK – tvrdá bariéra při pohybu dorsální a plantární flexe v hlezenním kloubu

                PHK – tvrdá bariéra při pohybu flexe v ramenním kloubu

                V ostatních kloubech bariéra volná, dopružení měkké
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3. 3. 11 Vyšetření hypermobility 

zkouška hodnocení

zkouška předklonu normální rozsah (viz distance na páteři –

Thomayerova zk)

bederní páteř - lateroflexe normální rozsah: do P: axilla těsně před 

intergluteální linií, do L: lehce menší 

rozsah než do P (2cm)

krční páteř - rotace normální rozsah, P 50 °, L 50 °

MP klouby – (zkouška sepjatých prstů) normální rozsah (80°)

zápěstní kloub – (zkouška sepjatých rukou) normální rozsah, 90 °

loketní kloub- extense hypermobilní rozsah:130 °

ramenní kloub (zkouška šály) hypermobilní  rozsah: bilaterálně –

konečky prstů přes osu těla 

ramenní kloub (Zkouška zapažených paží ) normální rozsah: P: chybí 5cm do dotyk, 

L: špičky prstů

ramenní kloub (zkouška založených paží) normální rozsah: špičky prstů na 

akromionu lopatky druhé strany

zkouška posazení se na paty

z důvodů bolesti P nártu neprovedeno

Tab. č. 9 – vstupní vyšetření hypermobility dle Jandy

Tab. č. 10 – vstupní vyšetření hypermobility dle Sachseho

Poznámky: hodnocení dle Sachseho

A = hypomobilní až normální rozsah, B = lehce hypermobilní

C = výrazná hypermobilita

zkouška hodnocení

bederní páteř – extenze A, (45°)

hrudní páteř - rotace A, do P: 20°  do L: 20°

Poznámky: hodnocení dle Jandy

- normální rozsah

- hypermobilní rozsah
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3. 3. 12 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2004)

PDK LDK

svalová skupina - DKK

m. gastrocnemius 1 1

m. soleus 0 0

flexory kyčelního. kl.     – m. iliopsoas 0 0

                                     - m. rectus femoris 1 1

                                     - m. tensor fasciae latae 1 1

adduktory kyčelního kl. 0 0

extenzory kyčelního kloubu 1 1

paravertebrální svaly 40cm

m.quadratus lumborum 0 0

m. piriformis 1 1

svalová skupina HKK PHK LHK

m. pectoralis major – část sternální dolní 0 1

m. pectoralis major – část sternální střední a horní 1 1

m. pecotralis major – část clavikulární  a pectoralis minor 1 1

m. trapezius horní část 2 2

m. levator scapulae 0 0

m. sternocleidomastoideus 1 1 

Tab. č. 11 – vstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Poznámky: 0-norma, 1-mírné zkrácení, 2-velké zkrácení

3. 3. 13 Vyšetření dynamometrem

Dominantní ruka je pravá. Síla měřena v Newtonech. Byl použit dynamometr 

prstový a dynamometr pro zjištění síly stisku pěsti. 

PHK LHK

stisk pěstí 14 12

palec + 2.prst 4 3

palec + 3.prst 3 2

palec + 4. prst 2 2

palec + 5. prst 1 1

Tab. č. 12 – vstupní vyšetření svalové síly pomocí dynamometru
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3. 3. 14 Vyšetření svalové síly dle Jandy (Janda, 2004)

část těla pohyb pravá strana levá strana

krk flexe předsunem 2

flexe obloukem 2

extenze 3 -

lopatka abdukce s rotací 3 3

addukce 3 3

elevace 4 4

kaudální posunutí a addukce 3 3

rameno flexe 4 - 4 -

extenze 4 4

abdukce 4 - 4 -

extenze v abdukci 4 4

horizontální addukce 4 - 4 -

zevní rotace 4 - 4 -

vnitřní rotace 4 4 

loket flexe 4 4

extenze 4 4

trup flexe 1 +

flexe s rotací 1 + 1 +

extenze 2

elevace - pánev 2 2

kyčelní kloub flexe 4 - 4 -

extenze 3 3

extenze

(s flexí kolenního kloubu)
3 + 3+

abdukce 4 4

addukce 3 3

zevní rotace 4 4

vnitřní rotace 4 - 4

kolenní kloub flexe 4 4

extenze 4 4
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hlezenní kloub plantární flexe 4 4

dorsální flexe 3 4

prsty flexe 4 4

extenze 4 4

palec flexe 4 4

extenze 4 4 -

Tab. č. 13 – vstupní vyšetření svalového testu dle Jandy

Poznámky: P hlezenní kloub – při provádění dorsální flexe s odporem pacientka 

pociťovala bolest na P nártu, proto test proveden pouze bez odporu

3. 3. 15 Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit, 2003)

3. 3. 15. 1 Dermografická zkouška:

Vyšetření proběhlo vleže na břiše. Vyšetření reakce kůže v oblasti 

paravertebrálních svalů (bederní, hrudní, krční) přejetím nehtem po kůži.

U pacientky došlo k „rozlití“ čáry v oblasti krční a lumbální páteře bilaterálně. 

„Zarudnutí“ těchto míst se objevilo cca po 10s  po provedení a trvalo přibližně 2min.

3. 3. 15. 2 Vyšetření kůže:

U pacientky nebyl výskyt nadměrného pocení, bez patologické teploty a barvy 

jak během, tak i po průběhu vyšetření, kůže byla lehce dehydratovaná.

Bariéra byla fyziologická po celých zádech, snadný posun a dopružení kůže.

HKK: bariéra fyziologická, snadný posun a dopružení kůže

DKK: L: bariéra fyziologická, snadný posun a dopružení kůže

           P: bariéra fyziologická, pouze na nártu zhoršená posunlivost a dopružení

3. 3. 15. 3 Vyšetření podkoží:

Vyšetřeno pomocí Kiblerovy řasy v oblasti celých zad. Zvýšená adheze byla 

zaznamenána pouze v oblasti C páteře. 

3. 3. 15. 4 Vyšetření fascií

zádová fascie P i L strana (kraniální část) – posunlivost i protažitelnost fyziologická

zádová fascie P i L strana (kaudální část) – posun omezený, rozsah posunu snížen, 

                                                                          protažitelnost tuhá

zádová fascie (laterálně) – posun omezený, rozsah posunu snížen, protažitelnost tuhá
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C/Th fascie – posun i dopružení omezeno na obě dvě strany

krční fascie – posunlivost fyziologická, dopružení tuhé

hrudní fascie – posunlivost i protažitelnost fyziologická

fascie HKK - posunlivost i protažitelnost fyziologická

fascie DKK –  posunlivost i protažitelnost fyziologická až na oblast P hlezenního  

                        kloubu, zde posunlivost omezená, protažitelnost tuhá

3. 3. 15. 5 Palpační vyšetření svalů

Hodnocení: zvýšená hypotonie (+), hypotonie (++), normotonie (+++), lehký 

hypertonus (++++), výrazný hypertonus (+++++)

Vyšetření bylo provedeno vleže na břiše, nárty mimo podložku, HKK volně 

podél těla

Sval, popřípadě sval.skupina P strana L strana

m. supraspinatus +++ +++

m. infraspinatus +++ +++

mm. rhomboideii ++ ++

paravertebrální svaly L páteře +++++ +++++

paravertebrální svaly Th páteře +++ +++

paravertebrální svaly C/Th ++++ ++++

extensory kyčelního kloubu ++++ ++++

m. soleus, gastrocnemius +++ +++

Tab. č. 14 – vstupní palpační vyšetření svalového tonu vleže na břiše
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Vyšetření bylo provedeno vleže na zádech, pokrčené DKK, HKK volně podél 

těla. 

Sval, popřípadě sval.skupina P strana L strana

krátké extenzory šíje ++++ ++++

mm. scaleni +++ +++

m. trapezius superior +++++ +++++

m. pectoralis major stern.část ++++ ++++

m. pectorlais major clav. část +++ +++

m. rectus abdominis +++ +++

m. quadratus lumborum +++ +++

m. iliopsoas +++ +++

m. tensor fasciae latae +++ +++

adduktory kyčelního kloubu +++ +++

m. quadriceps femoris +++ +++

bránice +++++ +++++

m. sternocleidomastoideus ++++ ++++

m. biceps brachii +++ +++

m. triceps brachii +++ +++

Tab. č. 15 – vstupní palpační vyšetření svalového tonu vleže na zádech

3. 3. 15. 6 Vyšetření periostových bodů

Byly nazeleny palpačně bolestivé body pouze na P nártu mediálně v oblasti 

Lisfrankova kloubu.

3. 3. 16 Vyšetření joint play dle Lewita (Lewit, 2003)

1) DKK

 Vyšetření periferních částí kloubů nohy DKK (IP1, IP2, MTP klouby)

Kloubní vůle zachována.

- Tarsometatarsální klouby – Lisfrankův kloub

omezení joint play u PDK všemi směry, palpačně bolestivé, LDK bez blokády
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- Tarsální kosti

os cuboideum – u PDK omezený joint play dorsoplantárně, palpačně bolestivé

      u LDK – volné, bez blokády

calcaneus – volné bez bariéry, bilaterálně

 Talokrurální kloub

omezení joint play všemi směry na PDK, otok kolem P hlezenních kloubů, LDK bez 

blokády

 Hlavička fibuly

ventrodorsální posun – volné, bez blokády, bilaterálně

 Vyšetření pately

laterolaterálně, kaudální posun i kroužení – volné, bez blokády, bilaterálně

2) PÁTEŘ – SI skloubení

 SI skloubení

posun směrem dorzálním (vleže na břiše, na boku) – joint play omezen bilaterálně

křížový hmat – omezení joint play bilaterálně

ventrokraniomediální směr – omezení joint play bilaterálně

 Bederní páteř

PP do segmentu ve směru lateroflexe, anteflexe, retroflexe – patologická bariéra

dorsální posun – omezení joint play

pružení vidličkou omezeno

 Hrudní páteř:

vyšetření do segmentu ve směru anteflexe, rotace – omezený joint play bilaterálně

vyšetření do segmentu ve směru lateroflexe – omezený joint play bilaterálně

vyšetření do segmentu ve směru retroflexe - volné, bez blokády, bilaterálně

 C/Th přechod

dorzální posun a rotace – omezený posun C6 – Th3

 Krční páteř + AO skloubení (C0,1)

C0,1 – vyšetření do anteflexe, lateroflexe – bez omezení joint play

C2 – C4 – bez omezení do anteflexe

C5 – C6 – omezeno do anteflexe

C2 – C6 – dorsální posun bez omezení joint play
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C2 – C6 – bez omezení do rotace do P, C2 – C3 – omezení joint play do rotace do L

 Žebra

vyšetření fenoménu předbíhání – bez patologického nálezu

vyšetření I. žebra – volné, lze dopružit bilaterálně

vyšetření dolních žeber v inspiriu – žebra se palpačně minimálně oddalují, bilaterálně

vyšetření dolních žeber v expiriu – žebra se palpačně oddalují, na levé straně palpujeme 

                                                      menší oddálení žeber

 Akromioklavikulární kloub

ventrodorzální posun – na P straně bolestivý, na L straně bez omezení joint play

kraniokaudální posun – na P straně bolestivý, na L straně bez omezení joint play

 Sternoklavikulární kloub:

ventrodorsální posun – bilaterálně omezený

kraniokaudální posun – bilaterálně omezený

3) HKK

 Ramenní kloub 

laterální posun – bilaterálně bez patologického nálezu

dorzo – ventrální posun – bilaterálně bez patologického nálezu

kaudální posun – bez patologického nálezu

 Loketní kloub

dlouhá páka – bilaterálně bez patologického nálezu

 MCP klouby 

nůžkový hmat – bilaterálně bez patologického nálezu

MCP I – IV. – bilaterálně bez patologického nálezu

 IP1,2

ventro – dorzálně IP 1 – 4 – bilaterálně bez patologického nálezu

3. 3. 17 Neurologické vyšetření (Ambler, 1999)

Pacient je orientován osobou, místem i časem.

3. 3. 17. 1 Vyšetření šlachookosticových reflexů

Pacient byl v poloze vleže na zádech. 
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Hodnocení dle Véleho: „0“ areflexie, „1“ výbavný pouze s facilitací, „2“ snížená 

odpověď, není potřeba facilitace, „3“ normoreflexie, „4“ hyperreflexie, „5“ 

polykinetický reflex

reflex PHK LHK

bicipitový 3 3

tricipitový 3 3

reflex flexorů prstů 2 2

PDK LDK

patelární 3 3

reflex Achillovy šlachy 3 3

Tab. č. 16 – vstupní vyšetření šlachookosticových reflexů

3. 3. 17. 2 Vyšetření čití

 Povrchové čití

taktilní – bez patologického nálezu na DKK, HKK

algické - bez patologického nálezu na DKK, HKK

grafestézie - bez patologického nálezu na DKK, HKK

 Hluboké čití

polohocit - bez patologického nálezu na DKK, HKK

pohybocit - bez patologického nálezu na DKK, HKK

stereognozie - bez patologického nálezu na DKK, HKK

3. 3. 17. 3 Vyšetření taxe

PHK i LHK – bez patologického nálezu

3. 3. 17. 4 Vyšetření napínacích manévrů

Lassegova zkouška  - negativní bilaterálně

obrácená Lassegova zkouška - negativní bilaterálně

Patrikova zkouška - negativní bilaterálně
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3. 3. 17. 4 Vyšetření jemné a úchopů

jemná motorika: zachovalá, bez patologického nálezu

úchopy: jemný - štipec, špetka, laterální úchop – bez patologického nálezu, bilaterálně

              silový – kulový, válcový, háček – bez patologického nálezu, bilaterálně

3. 3. 18 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře (Kolář, 2012)

 Extenční test dle Koláře

Vysoká aktivita paravertebrálních svalů především v dolní hrudní a horní bederní 

části páteře, minimální aktivita laterální skupiny břišních svalů (mm. externus a internus 

abdominis) a m. transverzus abdominis – pozorovatelné lehké konvexní vyklenutí 

laterální skupiny břišních svalů.

 Test břišního lisu

Při aktivaci není souhra břišních svalů a bránice rovnoměrná. Dominuje horní část 

m. rectus abdominis, aktivita laterální skupiny břišních svalů je při palpaci v dolní části 

břišní dutiny minimální. Hrudník se staví lehce do inspiračního postavení. Nad 

tříselným vazem je viditelná lehká konkavita břišní stěny bilaterálně.

3. 3. 19 Vyšetření soběstačnosti, samostatnosti

Pacientka zvládá všechny denní aktivity. Neshledává v běžném životě žádné 

omezení, je samostatná.
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3. 3. 20 Závěr vyšetření

Z vyšetření stoje vyplývá typické držení u pacienta s ankylozující spondylitidou. 

Na první pohled viditelné flekční držení těla. S tím je spojena změna zakřivení páteře 

a svalové dysbalance mezi dorzální a ventrální částí trupu.

Při vyšetření stoje byla zjištěna velmi úzká baze s předsunutou PDK. Prstce 

jsou přitisknuty pevně na podložku (Véleho test stupeň 2.)  Otok P hlezenního kloubu 

a nártu. Tento rozdíl byl potvrzen při vyšetření antropometrie, kdy se ukázalo, 

že P hlezenní kloub a nárt jsou o 2 cm větší než na LDK.  Dolní končetiny jsou 

symetrické, subgluteální rýhy ve stejně výši. Při vyšetření pánve byla zjištěna lehká 

rotace pánve doprava dolů a patologické postavení pánve spíše do retroverze. Dále jsou 

viditelné změny křivky páteře - vyhlazená bederní lordóza, zvýšená hrudní kyfóza 

a zvýšená krční lordóza. Hlava je v předsunu a protrakce ramenních kloubů je rovněž 

bilaterálně. Mediální hrany a dolní úhel lopatek odstávají bilaterálně.

Z důvodu bolestivosti P nártu nebylo možno provedení modifikace stoje 

na špičkách, na patách pacientka bez opory stoj nezvládla. Při Rhombergově zkoušce 

nebyla nalezena patologie. 

Při dynamickém vyšetření páteře bylo zjištěno velké omezení v rozvíjení páteře.

Bederní páteř se při vyšetřovaných pohybech nerozvíjí ani do jednoho směru, v dolní 

hrudní páteři dochází k zalomení, část hrudní páteře se rozvíjí a zbytek hrudní a krční 

páteře je bez rozvíjení. Lateroflexe do P strany byla o 2cm větší než do L strany. 

Při měření distancí na páteři se tyto hodnoty potvrdily. U všech zkoušek vyšly hodnoty 

menší než je norma, což značí výrazné omezení rozvíjení páteře ve všech segmentech.

Aspekcí je vidět chabá muskulatura především na trupu. S tím je spojena slabší 

svalová síla, která byla potvrzena při vyšetření svalového testu dle Jandy. Nejslabší 

oblastí jsou krk a trup, kde pacientka dosáhla pouze na stupeň č. 2 svalové síly. Další 

slabší oblasti jsou všechny svalové skupiny spojené s lopatkou, kde pacientka dosáhla 

na stupeň č. 3 svalové síly a v neposlední řadě kyčelní kloub, především extenze, 

kde je také pouze stupeň č. 3 svalové síly (viz vstupní kineziologický rozbor.) Ostatní 

svalové skupiny byly ohodnoceny stupněm č. 4 svalové síly, tudíž zvládnou provést 

pohyb i s lehkým odporem. 

Svalové dysbalance pacientky ovlivňují její celkovou posturu, dochází 

tak k náhradním pohybovým mechanismům a špatným pohybovým stereotypům. 
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Při vyšetření pohybových stereotypů se nám znovu potvrdily oslabené svalové skupiny, 

kdy pohybový stereotyp extenze v kyčelním kloubu vychází bilaterálně z „hamstringů“ 

a L páteře, z důvodu slabého m. gluteus maximus. Dále stereotyp flexe šíje, 

kde byl pohyb minimální opět pro slabé flexory krku, a stereotyp flexe trupu, který 

pacientka nedokázala provést. U provedení stereotypu kliku došlo k zvýraznění 

odstátých mediálních úhlů lopatek, z důvodu oslabených mezilopatkových svalů. 

Při vyšetření dechového stereotypu byl zjištěn převažující břišní typ dýchání 

s nedostatečným rozvíjením hrudníku laterálně. Zároveň byl zjištěn při palpaci 

hypertonus bránice.

Souhra mezi bránicí, pánevním dnem a břišními svaly byla shledána 

jako nedostačující. Při aktivaci není souhra těchto svalových skupin a dochází tak 

z důvodu nestabilního trupu ke špatným pohybovým mechanismům. 

Palpační vyšetření svalů prokázalo hypertonus bránice, dále m. trapezius 

bilaterálně, m. sternocleidomasotideus bilaterálně, hypertonus paravertebrálních svalů 

bederní páteře a extensoru krční páteře. Dále pak hypertonus „hamstringů“ bilaterálně 

a m. pectoralis major sternální část bilaterálně. 

Z postoje pacientky bychom již mohly „odhadnout“ zkrácené svaly. 

Při vyšetření se nám potvrdily zkrácené m. pectoralis major část sternální a klavikulární, 

m. sternocleidomastoideus, pak také m. trapezius horní část, kde je velké zkrácení, 

dále zkrácené m. rectus femoris, tensor fasciae latae a extensory kyčelního kloubu. 

V oblasti hypertonickýh a zkrácených svalů byla horší posunlivost podkoží, 

především v oblasti krční páteře. Dále při vyšetření fascií dle Lewita byl zjištěn 

omezený posun a tuhé dopružení u zádové fascie (kaudální a laterální) na P i L straně. 

Tuhé dopružení bylo zjištěno i při vyšetření krční fascie.

Kloubní pohyblivost u pacientky je mimo pohyby páteře, kde je velmi omezená, 

bez výraznějších patologií. Rotace v hrudní páteři je lehce horší do L strany. 

Při vyšetření byla zjištěna jen omezená VR v P kyčelním kloubu, dále pak flexe 

PHK a P hlezenního kloubu z důvodu otoku a bolestivosti P nártu. 

Na celých HKK nebylo shledáno patologické omezení kloubní vůle. Na páteři 

bylo shledáno nejvíce patologických bariér v bederní páteři, kde je omezení do všech 

směrů a ve všech segmentech. V oblasti hrudní páteře jsou patologické bariéry 

do anteflexe, rotace a lateroflexe, pouze retroflexe je volná. Z hlediska kloubní vůle 



56

má krční páteř nejméně patologických bariér. Žebra se rozvíjejí pouze minimálně 

při expiriu i inspiriu. Sternoklavikulární kloub je omezen všemi směry, ve všech 

směrech je patologická bariéra. U PDK je patologická bariéra v oblasti Lisfrankova 

kloubu a os cuboideum také všemi směry. Při neurologickém vyšetření nebyla zjištěna 

žádná patologie. 

3. 4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán

3. 4. 1 Krátkodobý terapeutický plán

 odstranění bolesti P nártu

 odstranění otoku v oblasti P hlezenního kloubu

 odstranit omezenou kloubní vůli především v celé páteři, SI skloubení a P noze

 zvýšení rozsahu pohyblivosti páteře aktivním cvičením

 protažení zkrácených svalů

 ovlivnění dechových stereotypů a provedení jejich reedukace

 uvolnění měkkých tkání

 posílit oslabené břišní, gluteální svaly a mezilopatkové svaly

 aktivace m. transverzus abdominis

 uvolnění hypertonických svalů

 senzomotorická stimulace 

3. 4. 2 Dlouhodobý terapeutický plán

 pokračovat v autoterapii v podobě protahovacích a posilovacích cviků, stejně 

jako v dechových cvičeních

 ovlivňovat svalovou dysbalanci

 udržet rozsah pohybu páteře

 zvyšovat svalovou sílu břišních a gluteálních svalů

 udržovat správné pohybové stereotypy
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3. 5 Terapie

3. 5. 1 Terapeutická jednotka č. 1 (datum: 8. 1. 2014) 

Status presens subjektivně

Pacientka se cítí slabá a trápí ji především bolest při chůzi na P nártu. Jako 

„druhotnou“ bolest popisuje bolest v bederní páteři při chůzi.

Status presens objektivně:

Stav pacientky shodný se vstupním kineziologickým vyšetřením. 

Antalgická chůze ve flekčním postavení. Omezené joint play u PDK 

(Lisfrankův kloub, talokrurální kloub), kde stále přetrvává otok hlezenních kloubů 

(44cm), palpačně bolestivý P nárt.

Cíl terapeutické jednotky:

Obnovení joint play v oblasti talokrurálního kloubu, zmenšení otoku 

P hlezenního kloubu a nártu, uvolnění měkké tkáně kolem hlezenního kloubu, protažení 

thorakolumbální fascie kaudálním i kraniálním směrem bilaterálně, komplexní cviky 

na udržení pohyblivosti páteře. 

Návrh terapie:

 míčkování dle Jebavé na snížení otoku P hlezenního kloubu

 techniky měkkých tkání dle Lewita – protažení fascií okolo P hlezenního kloubu 

– v ose bérce – rotační a „ždímavý“ pohyb, thorakolumbální fascie kaudálním 

i kraniálním směrem

 mobilizace dle Rychlíkové  PDK (drobných kloubů nohy, talokrurálního kloubu, 

dorzoplantární vějíř)

 pasivní a aktivní pohyby v hlezenním kloubu

 LTV individuální pro udržení pohyblivosti páteře, komplexní protažení 

jednotlivých struktur využitím aktivních pohybů

Provedení terapie:

 vstupní kineziologický rozbor

 míčkování dle Jebavé na snížení otoku P hlezenního kloubu 

 TMT dle Lewita - – protažení fascií okolo P hlezenního kloubu – v ose bérce 

– rotační a „ždímavý“ pohyb
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 protažení thorakolumbální fascie kaudálním i kraniálním směrem dle Lewita, 

bilaterálně – vleže na zádech, DK mimo podložku

 mobilizace dle Rychlíkové: 

 talokrurální kloub – dorsální posun  -vleže na zádech, DK podložená pod 

kolenem, noha mimo okraj

 drobné klouby P nohy – vleže na zádech, DK podložená

 nespecifická mobilizace – plantární a dorsální vějíř - vleže na zádech, 

                                           DKK podložené

 pasivní a aktivní pohyby v hlezenním kloubu bilaterálně – dorsální flexe 

a extenze, everze, inverze – vleže na zádech

 LTV individuální.

 leh na zádech, DKK mírně od sebe, HKK vzpažené – druhostranné 

končetiny (HK, DK) pacientka „vytahuje“ do dálky, opakovat 7x

Výsledek terapie:

Objektivně: Pacientka spolupracovala. Blokáda po provedení talokrurálního 

kloubu dorsálně přetrvává.  Otok P hlezenního kloubu beze změny. Thorakolumbální 

fascie stále patologická bariéra, nelze dosáhnout protažení bilaterálně. Bolestivá bariéra 

v P hlezenním kloubu při pohybu do dorsální flexe pasivně i aktivně.

Subjektivně: Pacientka si stále stěžuje na bolest P nártu při zátěži. Míčkování 

si pacientka pochvalovala. Cítí se „volnější“.

3. 5. 2 Terapeutická jednotka č. 2 (datum: 9. 1. 2014)

Status presens subjektivně

Přetrvává bolest pravého nártu při zátěži DKK, „několikrát“ za den pociťuje 

pacientka „vystřelení“ bolesti z P nártu do P kolene na mediální straně, dále pacientka 

pociťuje bolest v oblasti bederní páteře.

Status presens objektivně:

Antalgická chůze ve flekčním postavení.  Napadání na PDK. Omezené joint play 

u PDK (Lisfrankův kloub, talokrurální kloub), kde stále přetrvává otok hlezenních 

kloubů (44cm), palpačně již méně bolestivý P nárt. Patologická bariéra thorakolumbální 

fascie kaudálním i kraniálním směrem bilaterálně. Omezená hybnost hrudního koše 

laterálně.
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Cíl terapeutické jednotky:

Obnovení joint play v oblasti Lisfrankova kloubu, talokrurálního kloubu, 

zmenšení otoku P hlezenního kloubu a nártu, komplexní cviky na udržení pohyblivosti 

páteře, ovlivnění reflexních změn v oblasti zad a hlezenního kloubu, zlepšení hybnosti 

hrudního koše laterálně.

Návrh terapie:

 míčkování dle Jebavé na snížení otoku P hlezenního kloubu

 mobilizace PDK dle Rychlíkové (Lisfrankova kloubu, talokrurálního kloubu, 

dorzoplantární vějíř) 

 měkké tkáně dle Lewita– protažení fascií okolo P hlezenního kloubu – v ose 

bérce – rotační a „ždímavý“ pohyb, uvolnění thorakolumbální fascie kaudálním 

i kraniálním směrem bilaterálně

 zlepšit laterální hybnost hrudního koše pomocí respirační fyzioterapie 

– lokalizované dýchání 

 pasivní a aktivní pohyby v hlezenním kloubu

 LTV individuální pro udržení pohyblivosti páteře, komplexní protažení 

jednotlivých struktur využitím aktivních pohybů 

Provedení terapie:

 míčkování dle Jebavé na snížení otoku P hlezenního kloubu 

 TMT dle Lewita – protažení fascií okolo P hlezenního kloubu – v ose bérce 

rotační a „ždímavý“ pohyb

 mobilizace dle Rychlíkové: 

 Lisfrankův kloub – dorsální posun, do rotace, ventrodorzální posun 

- vleže na zádech, DK podložená pod kolenem, noha mimo okraj

 talokrurální kloub – dorsální posun - vleže na zádech, DK podložená

 nespecifická mobilizace – plantární a dorsální vějíř - vleže na zádech, 

                                            DKK podložené

 pasivní a aktivní pohyby v hlezenním kloubu bilaterálně – dorsální flexe 

a extenze, everze, inverze – vleže na zádech

 protažení thorakolumbální fascie kaudálním i kraniálním směrem dle Lewita,

bilaterálně – vleže na zádech, DK mimo podložku, HK jedna vzpažená 

(na straně protažení), druhá HK podél těla
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 respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání – zvětšení pohyblivosti hrudního 

koše v oblasti střední hrudní oblasti a dolní hrudní oblasti laterálním směrem, 

opakovat 5x

 LTV individuální.

 leh na zádech, DKK mírně od sebe, HKK vzpažené, druhostranné 

končetiny pacientka „vytahuje“ do dálky, opakovat 4x

 leh na zádech, DKK natažené, mírně od sebe, ruce upažené dlaněmi 

k podložce, s nádechem přetáčíme špičky vlevo a hlavu doprava, 

s výdechem vrátíme zpět, totéž na druhou stranu, opakovat 4x

 leh na břiše, ruce pod ramena, HKK opřené o předloktí, lehce podepřené 

nárty, s nádechem se pacientka zvedá pomocí rukou od podložky, 

s výdechem zpět do VP, opakovat 4x

 stoj spojný, HKK volně podél těla – s nádechem vzpažit, s výdechem 

co největší a uvolněný předklon ke špičkám bez pokrčení kolen, výdrž 

cca 5s a pomalu obratel po obratli zpět, opakovat 3x

Autoterapie:

Pacientka má za úkol během dne provádět respirační fyzioterapii – lokalizované 

dýchání, dále cvik „vytahování končetin do dálky“. Cvik má za úkol provádět 2x denně.

Pacientka byla zainstruována, jak provádět uvolnění plosek nohy (bodovou masáží, 

„přejíždění nohy po masážním ježkovi“).

Výsledek terapie:

Objektivně: Odstraněna blokáda po provedení Lisfrankova kloubu do rotace. 

Otok P hlezenního kloubu beze změny. U thorakolumbální fascie dochází po předpětí 

na P straně k uvolnění. Fascie na PDK okolo hlezenního kloubu mají stále patologickou 

bariéréru. Méně bolestivá bariéra při provedení dorsální flexe v P hlezenním kloubu 

pasivně i aktivně.

Subjektivně: Pacientka si stále stěžuje na bolest P nártu při zátěži. Po cvičení 

se pacientka cítila „vyčerpaná“, ale zároveň protažená a spokojená.
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3. 5. 3 Terapeutická jednotka č. 3 (datum: 10. 1. 2014)

Status presens subjektivně

Pacientka se cítí o něco lépe, přijde jí, „jakoby měla více sil“.  Bolest pravého 

nártu při zátěži DKK přetrvává. Stále taky pacientka pociťuje několikrát denně 

„vystřelení“ bolesti z P nártu do P kolene na mediální straně, ale frekvence „vystřelení“ 

se snížily. Pacientka si také stěžuje na „ztuhlé“ šíjové svalstvo.

Status presens objektivně:

Stále stejná antalgická chůze ve flekčním postavení. Napadání na PDK. 

Omezené joint play u PDK (Lisfrankův kloub, talokrurální kloub), kde přetrvává otok 

hlezenních kloubů (44cm), palpačně nebolestivý P nárt. Hypertonický 

m. trapezius bilaterálně. Patologická bariéra thorakolumbální fascie kaudálním 

i kraniálním směrem bilaterálně

Cíl terapeutické jednotky:

Obnovení joint play v oblasti Lisfrankova kloubu, talokrurálního kloubu, 

zmenšení otoku P hlezenního kloubu a nártu, uvolnění thorakolumbální fascie 

kaudálním i kraniálním směrem, zmírnění hypertonu m. trapezius bilaterálně. Nácvik 

senzomotorické stimulace na ovlivnění plochonoží, komplexní cviky na udržení 

pohyblivosti páteře.

Návrh terapie:

 míčkování dle Jebavé na snížení otoku P hlezenního kloubu

 mobilizace dle Rychlíkové (Lisfrankova kloubu, talokrurálního kloubu, 

dorzoplantární vějíř)

 měkké tkáně dle Lewita – uvolnění thorakolumbální fascie, uvolnění fascií 

kolem P hlezenního kloubu

 PIR dle Lewita na m. trapezius bilaterálně

 pasivní a aktivní pohyby v hlezenním kloubu

 senzomotorická stimulace – nácvik malé nohy, uvolnění plosky nohy pomocí 

„ masážního ježka“

 LTV individuální pro udržení pohyblivosti páteře, komplexní protažení 

jednotlivých struktur 
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Provedení terapie:

 míčkování dle Jebavé na snížení otoku P hlezenního kloubu

 TMT dle Lewita – protažení fascií okolo P hlezenního kloubu – v ose bérce 

rotační a „ždímavý“ pohyb

 protažení thorakolumbální fascie kaudálním i kraniálním směrem dle Lewita, 

bilaterálně – vleže na zádech, DK mimo podložku

 mobilizace dle Rychlíkové: 

 P Lisfrankův kloub – dorsální posun, do rotace, ventrodorzální posun 

- vleže na zádech, DK podložená pod kolenem, noha mimo okraj

 talokrurální kloub – dorsální posun - vleže na zádech, DK podložená

 nespecifická mobilizace – plantární a dorsální vějíř - vleže na zádech, 

                                       DKK podložené

 pasivní a aktivní pohyby v hlezenním kloubu bilaterálně – dorsální flexe 

a extenze, everze, inverze – vleže na zádech

 mobilizace dle Lewita – trakce C páteře s propracováním šíjového svalstva

 PIR dle Lewita na uvolnění hypertonu m. trapezius bilaterálně, vleže na zádech

 senzomotorická stimulace bilaterálně – vsedě, nejdříve položit nohu na „ježka“ 

a přejíždět dopředu, dozadu (postupně obě DKK), poté instruktáž a nácvik „malé 

nohy“ bilaterálně

 LTV individuální.

 leh na zádech, DKK pokrčené, ruce upažené dlaněmi k podložce, 

s nádechem kolena vlevo a hlavu doprava, s výdechem vrátíme zpět, 

totéž na druhou stranu, opakovat 6x na každou stranu

 leh na břiše, HKK ve vzpažení – s nádechem zvednout jednu HK 

a zároveň zanožit kontralaterální DK, s výdechem vrátit zpět, opakovat 

6x na každou stranu

 leh na břiše, ruce pod ramena, HKK opřené o předloktí, lehce podepřené 

nárty, s nádechem se pacientka zvedá pomocí rukou od podložky, 

s výdechem zpět do VP, opakovat 5x

 stoj spojný, HKK volně podél těla – s nádechem vzpažit, s výdechem 

co největší a uvolněný předklon ke špičkám bez pokrčení kolen, výdrž 

cca 5s a pomalu obratel po obratli zpět, opakovat 5x
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Autoterapie:

Z minulé terapie zůstává cvik vleže na zádech s „vytahováním“ končetin 

a respirační fyzioterapie, z dnešní terapie přibude „pokládání kolen na stranu“ a nácvik 

„malé nohy“ vsedě na židli. Dále byla pacientka zainsturuována k protažení m. trapezius 

v sedě na židli. Cviky má za úkol provádět 2x denně.

Výsledek terapie:

Objektivně: Odstraněna blokáda po provedení dorsálního posunu v talokrurálním 

kloubu. Otok P hlezenního kloubu beze změn.  U m. trapezius pomocí PIR s protažením 

dochází k uvolnění. U  thorakolumbální fascie (oběma směry) dochází po předpětí 

k uvolnění bilaterálně. Nácvik „malé nohy“ zvládla pacientka velmi dobře. Pasivní 

pohyby v P hlezenním kloubu bez bolesti. Mírná bolestivá bariéra v P hlezenním kloubu 

při provedení dorsální flexe aktivně.

Subjektivně: Při provádění senzomotorické stimulace nebyla vyvolána žádná 

bolest na PDK, pacientka se cítila uvolněnější v oblasti bederní páteře. 

3. 5. 4 Terapeutická jednotka č. 4 (datum: 13. 1. 2014)

Status presens subjektivně

Pacientka se cítí lépe a má“ více sil“. „Vystřelování“ do P kolene přestalo úplně. 

Dva dny ho již nepocítila.  Bolest pravého nártu při zátěži DKK stále přetrvává. Bolest 

v bederní páteři je minimální, ale cítí se „staženě“ v oblasti hrudního koše.

Status presens objektivně:

Chůze je stále antalgická s napadáním na PDK. Stále přetrvává otok 

P hlezenního kloubu (44cm). Hypertonické a zároveň zkrácené paravertebrální svaly 

bilaterálně. „Nefunkční“ podélná nožní klenba bilaterálně, hypertonus bránice, omezená 

hybnost hrudníku laterálně.

Cíl terapeutické jednotky:

Obnovení joint play v oblasti P nártu. Zmenšení otoku P hlezenního kloubu 

a nártu, komplexní cviky na udržení pohyblivosti páteře a zvýšení svalové síly, zlepšení 

pohyblivosti hrudníku laterálně. Nácvik senzomotorické stimulace na ovlivnění 

plochonoží (především podélné klenby), zmírnění hypertonu bránice bilaterálně.

Návrh terapie:

 mobilizace dle Rychlíkové (Lisfrankova kloubu, dorzo-plantární vějíř)
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 míčkování dle Jebavé na snížení otoku P hlezenního kloubu

 TMT dle Lewita - uvolnění fascií kolem P hlezenního kloubu

 PIR s protažením paravertebrálních svalů dle Lewita, PIR na TrP v bránici 

dle Lewita

 respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání, především laterálně

 LTV individuální pro udržení pohyblivosti páteře, komplexní protažení 

jednotlivých struktur 

 nácvik senzomotorické stimulace („malá noha“, „masáž pomocí ježka“, 

tříbodová opora)

Provedení terapie:

 míčkování dle Jebavé na snížení otoku P hlezenního kloubu

 TMT dle Lewita – protažení fascií okolo P hlezenního kloubu – v ose bérce 

rotační a „ždímavý“ pohyb

 mobilizace dle Rychlíkové: 

 P Lisfrankův kloub – dorsální posun, do rotace, ventrodorzální posun 

- vleže na zádech, DK podložená pod kolenem, noha mimo okraj

 nespecifická mobilizace – plantární a dorsální vějíř -vleže na zádech, 

                                            DKK podložené

 PIR s protažením dle Lewita:

 paravertebrální svaly – 10s izometrie, 20s relaxace, opakování 

3x - pacientka klečí, nohy mimo podložku, pod břichem má polštář, 

přes který se volně předkloní

 PIR na TrP v bránici dle Lewita

 bránice – 10s izometrie, 20s relaxace, opakovaní 3x - vsedě, nemocný 

se opírá o terapeuta, který stojí za ním, terapeut palpuje ohnutými prsty 

pod žeberními oblouky

 respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání – zvětšení pohyblivosti hrudního 

koše v oblasti střední hrudní oblasti a dolní hrudní oblasti laterálním směrem, 

opakování 4x

 senzomotorická stimulace bilaterálně – vsedě, nejdříve položit nohu na „ježka“ 

a přejíždět dopředu, dozadu (postupně obě DKK), poté instruktáž a nácvik „malé 

nohy“ bilaterálně, poté nácvik tříbodové opory (s lehkým nadzvednutím 

se ze židle a zatížením DKK)
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 LTV individuální.

 vzpor klečmo – s výdechem otáčí pacient hlavu a horní část trupu 

k nohám, nohy a spodní část trupu směrem k hlavě, opakovat 

4x na každou stranu

 vzpor klečmo – s výdechem obratel po obratli vyhrbit záda, předklonit 

(uvolnit) hlavu, s nádechem zpět obratel po obratli do maximálního 

„prohnutí“, zaklonit hlavu, opakovat 3x

 mírný stoj rozkročný, ruce v bok – kroužit trupem, opakovat 

3x na každou stranu

 leh na boku, vrchní DK před tělo doprava ve flexi v kolenním 

a kyčelním kloubu, spodní HK pod hlavu, vrchní HK a hlava se otáčí 

doleva, totéž na druhou stranu, opakovat 4x

Autoterapie:

Z minulých terapií zůstává „vytahování“ končetin na břiše. Z dnešní terapie 

přibude vzpor klečmo, otáčení trupu proti DKK, nácvik „malé nohy“ a tříbodové opory 

vsedě na židli.

Výsledek terapie:

Objektivně: Pacientka spolupracovala, terapii snášela dobře. Otok P hlezenního 

kloubu beze změny. U bránice dochází k mírnému uvolnění po předpětí. Provedení 

„tříbodové opory“ pacientka zvládala dobře. Po dnešní terapii bylo dosaženo protažení 

fascií na PDK.

Subjektivně: Pacientka je ráda, že může pracovat s lehkou zátěží především PDK 

při senzomotorické stimulaci a noha ji nebolí.

3. 5. 5 Terapeutická jednotka č. 5 (datum: 14. 1. 2014)

Status presens subjektivně

Pacientka se cítí dobře.  Pacientka pociťuje bolest v P nártu při chůzi, bolest 

je sice menší, ale stále se objevuje. Dále udává mírné bolesti v bederní páteři.

Status presens objektivně:

Chůze je stále antalgická s napadáním na PDK. Otok P hlezenního kloubu 

je menší (43cm). Stále palpačně nebolestivý P nárt. Hypertonus bránice bilaterálně, 
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insuficience m. transverzus abdominis spolu s bránicí a pánevním dnem, oslabené 

mezilopatkové svalstvo. Omezení joint play u PDK (Lisfrankův kloub). Omezená 

hybnost hrudního koše laterálně.

Cíl terapeutické jednotky:

Obnovení joint play v P Lisfrankově kloubu, komplexní cviky na udržení 

pohyblivosti páteře a zvýšení svalové síly, zmírnění hypertonu bránice, zlepšení 

hybnosti hrudního koše laterálně, nácvik senzomotorické stimulace na ovlivnění 

plochonoží (především podélné klenby), posílení mezilopatkového svalstva a zlepšení 

zapojení m. transverzus abdominis, pánevního dna a bránice a zároveň zmírnění 

hypertonu bránice bilaterálně.

Návrh terapie:

 mobilizace dle Rychlíkové (Lisfrankova kloubu, dorzo-plantární vějíř)

 PIR na TrP v bránici dle Lewita

 zlepšit laterální hybnost hrudního koše pomocí respirační fyzioterapie 

– lokalizované dýchání 

 LTV individuální pro udržení pohyblivosti páteře, komplexní protažení 

jednotlivých struktur využitím aktivních pohybů a pomůcek 

 LTV individuální pro posílení mezilopatkových svalů a zlepšení zapojení 

m. transverzus abdominis společně s bránicí a pánevním dnem

 nácvik senzomotorické stimulace („masáž pomocí ježka“, tříbodová opora, 

zlepšení podélné klenby pomocí overballu)

Provedení terapie:

 mobilizace dle Rychlíkové: 

 P Lisfrankův kloub – dorsální posun, do rotace, ventrodorzální posun 

- vleže na zádech, DK podložená pod kolenem, noha mimo okraj

 nespecifická mobilizace – plantární a dorsální vějíř - vleže na zádech, 

                                            DKK podložené

 PIR na TrP v bránici dle Lewita

 bránice – 10s izometrie, 20s relaxace, opakovaní 3x - vsedě, nemocný 

se opírá o terapeuta, který stojí za ním, terapeut palpuje ohnutými prsty 

pod žeberními oblouky
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 respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání – zvětšení pohyblivosti hrudního 

koše v oblasti střední hrudní oblasti a dolní hrudní oblasti laterálním směrem, 

opakování 5x

 senzomotorická stimulace bilaterálně – vsedě, nejdříve položit nohu na „ježka“ 

a přejíždět dopředu, dozadu (postupně obě DKK), následně zlepšení podélné 

klenby pomocí overballu, kdy pacient obkružuje křivky míče, nácvik tříbodové 

opory již ve stoji

 LTV individuální.

 leh na zádech, DKK na židli v 90-ti stupňové flexi v kyč. a kol. kloubech, 

mírná abdukce kyčelních kloubů, důraz na zapojení 

m. transverzus abdominis při nádechu a výdechu a na lokalizaci nádechu 

a výdechu do břicha, minimální souhyb (zapojení) hrudníku, opakovat 

5x

 rovný předklon do 90- ti  stupňů čelem k ribstolům, vzpažené ruce 

uchopí ribstoly – s výdechem protlačovat hrudník směrem dolů, výdrž 

5s, poté zpět, opakovat 5x

 sed na židli, zaháknout za ribstoly theraband – předpažit obě HKK, chytit 

theraband – poté provést zevní rotaci v ramenních kloubech 

se supinací a připažit, opakovat 4x

 sed na velkém gymnastickém míči – pomalu provádět pánví pohyby 

– laterolaterálně a kroužení – 8x na každou stranu

Autoterapie:

Zůstává nácvik tříbodové opory, uvolnění plosek nohou pomocí „ježka“ 

a bodové masáže.  Z dnešní terapie přibude cvik na zapojení m. transverzus abdominis 

a cvik s therabandem, dále cvik na zlepšení podélné klenby pomocí overballu. Cviky má 

pacientka za úkol provádět 2x denně. Nácvik tříbodové opory a cvik s overballem 3x 

denně.

Výsledek terapie:

Objektivně: Terapii snášela pacientka dobře. Zvládla aktivovat v průběhu terapie 

mezilopatkové svaly i m. transverzus abdominis a dále svaly pro zlepšení podélné 

klenby nohy.

Subjektivně: Odcházela spokojená, bolesti v P nártu během terapie nepociťovala. 

Bolesti v zádech na konci terapie ustaly.
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3. 5. 6 Terapeutická jednotka č. 6 (datum: 15. 1. 2014)

Status presens subjektivně

Pacientka se cítí dobře.  Bolest při chůzi je nepatrně menší. Bolesti v zádech 

pacientka nepociťuje.

Status presens objektivně:

Chůze je stále antalgická s napadáním na PDK, ale o něco lepší, než na začátku 

terapie. Otok P hlezenního kloubu je stále (43cm). Oslabené břišní svalstvo, hypertonus 

bránice bilaterálně, insuficience m. transverzus abdominis spolu s bránicí a pánevním 

dnem, oslabené mezilopatkové svalstvo. Omezení joint play u PDK (Lisfrankův kloub).

Cíl terapeutické jednotky:

Obnovení joint play v Lisfrankově kloubu. Komplexní cviky na udržení 

pohyblivosti páteře a zvýšení svalové síly. Nácvik senzomotorické stimulace 

na ovlivnění plochonoží, posílení mezilopatkového svalstva a zlepšení zapojení 

m. transverzus abdominis, pánevního dna a bránice a zároveň zmírnění hypertonu 

bránice bilaterálně.

Návrh terapie:

 mobilizace dle Rychlíkové (Lisfrankův kloub, dorzoplantární vějíř)

 PIR na TrP v bránici dle Lewita

 LTV individuální pro udržení pohyblivosti páteře, komplexní protažení 

jednotlivých struktur využitím aktivních pohybů a pomůcek.

 LTV individuální pro posílení mezilopatkových svalů a zlepšení zapojení 

m. transverzus abdominis společně s bránicí a pánevním dnem

 nácvik senzomotorické stimulace („masáž pomocí ježka“, zlepšení podélné 

klenby pomocí overballu a sbírání „kamínků“ ze země)

Provedení terapie:

 mobilizace dle Rychlíkové: 

 P Lisfrankův kloub – dorsální posun, do rotace, ventrodorzální posun 

- vleže na zádech, DK podložená pod kolenem, noha mimo okraj

 nespecifická mobilizace – plantární a dorsální vějíř  - vleže na zádech, 

                                           DKK podložené
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 PIR na TrP v bránici dle Lewita

 bránice – 10s izometrie, 20s relaxace, opakovaní 3x  - vsedě, nemocný 

se opírá o terapeuta, který stojí za ním, terapeut palpuje ohnutými prsty 

pod žeberními oblouky

 senzomotorická stimulace bilaterálně – vsedě – snaha o sbírání „kamínků“ 

ze země postupně oběma DKK, poté ve stoji nejdříve položit nohu na „ježka“ 

a přejíždět dopředu, dozadu (postupně obě DKK), dále nácvik „malé nohy“ 

bilaterálně ve stoji, nácvik tříbodové opory ve stoji a nakonec zlepšení podélné 

klenby pomocí overballu s mírným zatížením DK.

 LTV individuální.

 leh na zádech, DKK na židli v 90-ti stupňové flexi v kyč. a kol. kloubech, 

mírná abdukce kyčelních kloubů, důraz na zapojení 

m. transverzus abdominis při nádechu a výdechu a na lokalizaci nádechu 

a výdechu do břicha, minimální souhyb (zapojení) hrudníku, opakovat 

8x.

 leh na boku, vrchní DK před tělo doprava ve flexi v kolenním 

a kyčelním kloubu, spodní HK pod hlavu, vrchní HK a hlava se otáčí 

doleva, totéž na druhou stranu, opakovat 4x

 rovný předklon do 90-ti stupňů čelem k ribstolům, vzpažené ruce uchopí 

ribstoly – s výdechem protlačovat hrudník směrem dolů, výdrž 5s, poté 

zpět, opakovat 6x

 sed na židli, zaháknout za ribstoly theraband – předpažit obě HKK, chytit 

theraband – poté provést zevní rotaci v ramenních kloubech 

se supinací a připažit, opakovat 6x

 uvolnění zad na velkém gymnastickém míči v poloze na břiše.

 stoj pravým bokem k ribstolům, jednu HK vzpažit a chytit se ribstolů –

uklonit se trupem k ribstolům a snažit se chytit ribstolů i druhou HK, 

opakovat 4x na každou stranu

Autoterapie:

Z dnešní terapie přibude uvolnění zad na gymnastickém míči, dále nácvik 

třibodové opory ve stoji, snaha o sbírání „kamínků“ a cvik na tvarování podélné klenby 

ve stoji pomocí overballu. Cviky má za úkol provádět 3x denně.
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Výsledek terapie:

Objektivně: Pacientka spolupracovala, terapii snášela dobře. Pacientka dobře 

aktivovala mezilopatkové svaly i m. transverzus abdominis. Došlo k uvolnění bránice 

po předpětí bilaterálně. Odstranění blokády v Lisfrankově kloubu do rotace.

Subjektivně: Odcházela spokojená. Během terapie neměla pacientka žádné 

bolesti.  Především měla radost, že ani při mírném zatížení ve stoji nepociťovala bolesti 

v P nártu.

3. 5. 7 Terapeutická jednotka č. 7 (datum: 16. 1. 2014)

Status presens subjektivně

Pacientka se cítí dobře.  Bolest při chůzi je nepatrně menší. 

Status presens objektivně:

Otok P hlezenního kloubu je stále (43cm). Oslabené břišní svalstvo,  

insuficience m. transverzus abdominis spolu s bránicí a pánevním dnem, oslabené 

mezilopatkové svalstvo. Omezení joint play u PDK (Lisfrankův kloub). Patologická 

bariéra zádové fascie laterálně, bilaterálně.

Cíl terapeutické jednotky:

Obnovení joint play v Lisfrankově kloubu. Komplexní cviky na udržení 

pohyblivosti páteře a zvýšení svalové síly. Nácvik senzomotorické stimulace 

na ovlivnění plochonoží, posílení mezilopatkového svalstva a zlepšení zapojení 

m. transverzus abdominis, pánevního dna. Ovlivnění reflexních změn v oblasti zad.

Návrh terapie:

 mobilizace dle Rychlíkové (Lisfrankův kloub, dorzoplantární vějíř)

 měkké techniky dle Lewita – protažení zádové fascie laterálně

 LTV individuální pro udržení pohyblivosti páteře, komplexní protažení 

jednotlivých struktur využitím aktivních pohybů a pomůcek

 LTV individuální pro posílení mezilopatkových svalů a zlepšení zapojení 

m. transverzus abdominis společně s bránicí a pánevním dnem

 nácvik senzomotorické stimulace („masáž pomocí ježka“, tříbodová opora, 

„sbírání kamínků“ a zlepšení podélné klenby pomocí overballu)
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Provedení terapie:

 Mobilizace dle Rychlíkové: 

 P Lisfrankův kloub – dorsální posun, do rotace, ventrodorzální posun 

- vleže na zádech, DK podložená pod kolenem, noha mimo okraj

 nespecifická mobilizace – plantární a dorsální vějíř - vleže na zádech, 

                                          DKK podložené

 protažení zádové fascie – laterálně – pacient sedí, nohy opřeny o podložku, 

navalí a uvolní se na fyzioterapeutovo pokrčené koleno, které má mezi pánví 

a žebry, vrchní HK vzpažená 

 senzomotorická stimulace bilaterálně – ve stoji, nejdříve položit nohu 

na „ježka“ a přejíždět dopředu, dozadu (postupně obě DKK), sbírání „kamínků“ 

a přesouvání je na stranu; ve výpadu – nácvik tříbodové opory s lehkými 

postrky, LTV individuální

 leh na zádech, DKK na židli v 90-ti stupňové flexi v kyč. a kol. kloubech, 

mírná abdukce kyčelních kloubů, důraz na zapojení 

m. transverzus abdominis při nádechu a výdechu a na lokalizaci nádechu 

a výdechu do břicha, minimální souhyb (zapojení) hrudníku, při aktivaci 

odlepit postupně DKK od podložky, opakovat 10x

 leh na boku, vrchní DK před tělo doprava ve flexi v kolenním 

a kyčelním kloubu, spodní HK pod hlavu, vrchní HK a hlava se otáčí 

doleva, totéž na druhou stranu, opakovat 8x

 rovný předklon do 90-ti stupňů čelem k ribstolům, vzpažené ruce uchopí 

ribstoly – s výdechem protlačovat hrudník směrem dolů, výdrž 5s, poté 

zpět, opakovat 10x

 sed na židli, zaháknout za ribstoly theraband – předpažit obě HKK, chytit 

theraband – poté provést zevní rotaci v ramenních kloubech 

se supinací a připažit, opakovat 8x

 uvolnění zad na velkém gymnastickém míči v poloze na břiše

 stoj pravým bokem k ribstolům, jednu HK vzpažit a chytit se ribstolů –

uklonit se trupem k ribstolům a snažit se chytit ribstolů i druhou HK, 

opakovat 5x na každou stranu
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Autoterapie:

Z dnešní terapie přibude cvik na boku na uvolnění prsních svalů a zlepšení 

rotace páteře, dále aktivace m. transverzus abdominis s přizvednutím DKK a nácvik 

tříbodové opory ve výpadu. Zůstává stále sbírání „kamínků“ a masáž pomocí „ježka“.

Výsledek terapie:

Objektivně: Pacientka spolupracovala, terapii snášela dobře. Pacientka dobře 

aktivovala mezilopatkové svaly i m. transverzus abdominis. Došlo k uvolnění zádové 

fascie laterálně po předpětí. Při přenesení plné váhy na PDK pacientka pocítila mírnou 

bolest v P plosce, tudíž zatěžování plnou vahou na PDK jsme se vyvarovaly.

Subjektivně: Nepociťovala během terapie žádné bolesti, pouze při přenesení plné 

váhy na PDK. Odcházela spokojeně unavená a „protažená“.  

3. 5. 8 Terapeutická jednotka č. 8 (datum: 17. 1. 2014)

Status presens subjektivně

Pacientka se cítí odpočatá, má pocit větší pohyblivosti celého těla, P noha 

při chůzi stále pobolívá, ale intenzita bolesti se od začátku terapií zmenšila. Bolest 

v zádech je minimální (stupeň č. 1).

Status presens objektivně:

Otok P hlezenního kloubu je stále (43cm). Oslabené břišní svalstvo, lepší 

zapojení m. transverzus abdominis spolu s bránicí a pánevním dnem, ale ještě to chce 

zdokonalit, oslabené mezilopatkové svalstvo. Omezení joint play u PDK (Lisfrankův 

kloub). 

Cíl terapeutické jednotky:

Vybrání a opakování nejvhodnějších cviků, které byly prováděny v terapiích. 

Cviky bude pacientka po odchodu z nemocnice cvičit jako autoterapii, a proto si musí 

být jistá správným provedením.

Návrh terapie:

 mobilizace dle Rychlíkové (Lisfrankův kloub, dorzoplantární vějíř)

 LTV individuální pro udržení pohyblivosti páteře, komplexní protažení 

jednotlivých struktur využitím aktivních pohybů a pomůcek.
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 LTV individuální pro posílení mezilopatkových svalů a zlepšení zapojení 

m. transverzus abdominis společně s bránicí a pánevním dnem

 nácvik senzomotorické stimulace („malá noha“, „masáž pomocí ježka“, 

tříbodová opora, „sbírání kamínků“ a zlepšení podélné klenby pomocí 

overballu)

Provedení terapie:

 mobilizace dle Rychlíkové: 

 P Lisfrankův kloub – dorsální posun, do rotace, ventrodorzální posun 

- vleže na zádech, DK podložená pod kolenem, noha mimo okraj

 nespecifická mobilizace – plantární a dorsální vějíř - vleže na zádech, 

                                      DKK podložené

 senzomotorická stimulace bilaterálně – vsedě -  zlepšení podélné klenby pomocí 

overballu s mírným zatížením DK; ve stoji - nejdříve položit nohu na „ježka“ 

a přejíždět dopředu, dozadu (postupně obě DKK), sbírání „kamínků“ 

a přesouvání je na stranu; ve výpadu – nácvik tříbodové opory s lehkými postrky 

 respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání – zvětšení pohyblivosti hrudního 

koše v oblasti střední hrudní oblasti a dolní hrudní oblasti laterálním směrem, 

opakování 5x

 LTV individuální.

 leh na zádech, DKK na židli v 90-ti stupňové flexi 

v kyč. a kol. kloubech, mírná abdukce kyčelních kloubů, důraz 

na zapojení m. transverzus abdominis při nádechu a výdechu 

a na lokalizaci nádechu a výdechu do břicha, minimální souhyb 

(zapojení) hrudníku, při aktivaci odlepit postupně DKK od podložky 

 leh na boku, vrchní DK před tělo doprava ve flexi v kolenním 

a kyčelním kloubu, spodní HK pod hlavu, vrchní HK a hlava se otáčí 

doleva, totéž na druhou stranu

 rovný předklon do 90-ti stupňů čelem k ribstolům, vzpažené ruce uchopí 

ribstoly – s výdechem protlačovat hrudník směrem dolů, výdrž 5s

 sed na židli, zaháknout za ribstoly theraband – předpažit obě HKK, chytit 

theraband – poté provést zevní rotaci v ramenních kloubech 

se supinací a připažit

 uvolnění zad na velkém gymnastickém míči v poloze na břiše
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 stoj pravým bokem k ribstolům, jednu HK vzpažit a chytnout se ribstolů 

– uklonit se trupem k ribstolům a snažit chytit se ribstolů i druhou HK

 vzpor klečmo – s výdechem obratel po obratli vyhrbit záda, předklonit 

(uvolnit) hlavu, s nádechem zpět obratel po obratli do maximálního 

„prohnutí“, zaklonit hlavu

 leh na břiše, HKK ve vzpažení – s nádechem zvednout jednu 

HK a zároveň zanožit kontralaterální DK, s výdechem vrátit zpět

 leh na zádech, DKK pokrčené, ruce upažené dlaněmi k podložce, 

s nádechem kolena vlevo a hlavu doprava, s výdechem vrátíme zpět, 

totéž na druhou stranu

 sed na velkém gymnastickém míči – pomalu provádět pánví pohyby

– laterolaterálně a kroužení 

Autoterapie:

Cvičit důsledně cviky zopakované na dnešní terapii. Stimulace plosek nohou 

(„ježek“, kamínky), udržovat pohyblivost hrudního koše pomocí respirační fyzioterapie.

Výsledek terapie:

Objektivně: Pacientka zvládla cviky sama, je schopna je provádět správně 

i po odchodu z nemocnice. 

Subjektivně: Žádný z cviků pacientce nedělal potíže ani nevyvolal bolest. 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor (20. 1. 2014)

3. 6. 1 – Vyšetření stoje – aspekce

Pacientka byla vyšetřována ve spodním prádle.

Zezadu: (viz příloha č. 3, obr. č. 7- A):

 stoj o velmi úzké bázi, paty mají oválný tvar, PDK lehce předsunuta (1 cm), 

L kotník mírnější valgozita (lehké zlepšení oproti vstupnímu vyšetření), P kotník 

stále nepatrný otok, lýtkové svaly symetrické, menší svalová hmota, symetrické 

podkolenní rýhy, symetrické subgluteální rýhy, cristy ve stejné výši, thorakální 

trojúhelníky symetrické, dolní úhly lopatek lehce odstávají, mediální hrany 

lopatky lehce odstávají bilaterálně, oslabené mezilopatkové svalstvo, od hrudní 
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páteře lehký úklon doprava, elevace ramen bilaterálně, P rameno nepatrně výše, 

hypertonus m. trapezius bilaterálně, hlava v předsunu

Z boku P i L: (viz příloha č. 3, obr. č. 7- C):

 PDK v předsunu (1cm), je vidět lehká retroverze pánve, vyhlazená bederní 

lordóza, lehká hrudní kyfóza, zvýšená krční lordóza, protrakce ramenních 

kloubů bilaterálně, předsun hlavy

Zepředu: (viz příloha č. 3, obr. č. 7- B):

 stoj o velmi úzké bázi, prstce jsou přitisknuty na podložku, PDK předsunuta 

(1cm), L kotník mírnější valgozita (lehké zlepšení oproti vstupnímu vyšetření), 

lehké plochonoží bilaterálně – podélná klenba, kolenní klouby jsou symetrické, 

ochablé stehenní svalstvo, ochablá břišní stěna, ramena v protrakci, elevace 

ramenních kloubů bilaterálně, P ramenní kloub nepatrně výše, hlava v předsunu.

3. 6. 2 Modifikace stoje

po špičkách: pacientka se zvládne postavit pouze na LDK, na PDK se postaví cca na 

                    vteřinu z důvodu stále bolestivého nártu

po patách: pacientka se bez opory na paty nepostaví, s přidržováním o lehátko 

                pacientka stoj zvládne, pozorovatelná horší rovnováha

Véleho test: LDK i PDK mají stupeň B – lehce porušená stabilita

stoj na 1DK: PDK - stále lehce bolestivý nárt, pacientka vydrží cca 2 vteřiny

                       LDK – stabilní, prstce přitisknuty do podložky, bez výrazné souhry šlach

Rhombergova zkouška I., II., III.: všechny tři stupně bez patologického nálezu

Trendelenburg – Duchenova zkouška: PDK – neprovedeno z důvodu bolestivého nártu

                                                              LDK – bez patologického nálezu

stoj na 2 vahách: P: 20 kg, L: 22 kg

3. 6. 3 Vyšetření pánve

Palpace:  

pánev: viz vstupní vyšetření

Dynamické vyšetření:

- viz vstupní vyšetření
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3. 6. 4 Dynamické vyšetření páteře:

anteflexe trupu (viz příloha č. 3, obr. č. 8- C):

 bederní páteř bez rozvoje (dochází i k velkému posunu těžiště nazad), 

            hrudní páteř je rozvíjena v oblasti Th11 – Th6, dále krční páteř bez rozvoje, 

            pozitivní Thomayerova zkouška 7 cm

retroflexe trupu:

 bederní páteř bez rozvíjení, zalomení v oblasti Th11 – Th7, vidět lehká 

            extenze, zbytek hrudní a krční páteře bez rozvíjení

lateroflexe trupu do P (viz příloha č. 3, obr. č. 8- A):

 předsunuta PDK, bederní páteř bez rozvíjení, oblast Th11 – Th6 nepatrné 

rozvíjení páteře, zbytek hrudní a celá krční páteř bez rozvoje, lehká elevace 

L ramenního kloubu

lateroflexe trupu do L (viz příloha č. 3, obr. č. 8- B):

 nepatrně menší úklon (1cm), bederní páteř bez rozvíjení, oblast od Th12 – Th6 

– lehké rozvíjení páteře, zbytek hrudní a celá krční páteř bez rozvoje, pacientka 

si pomáhá elevací P ramenního kloubu

3. 6. 5 Vyšetření chůze

Chůze je stále antalgická (bolest menší cca o 3 stupně než při vstupním 

vyšetření), ve flekčním postavení z důvodu bolestivosti P nártu. Je narušen rytmus 

chůze i délka kroku. Napadá na PDK, kterou dělá i delší krok, krok LDK je o půlku 

menší než PDK, pacientka je ve flekčním postavení v kolenních i kyčelních kloubech, 

viditelná flexe trupu, která je o něco menší než při vstupním vyšetření, P ramenní kloub 

o něco výše, předsun hlavy, minimální souhyb HKK.

3. 6. 6  Modifikace chůze

- viz vstupní vyšetření

3. 6. 7 Distance na páteři

C- páteř

Čepojevův příznak (C7 + 8cm kraniálně, norma: 3cm): 1 cm
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Forestierova fleche (hrbol kosti týlní- zeď): 3 cm

zkouška předklonu hlavy (brada- sternum, norma: kontakt, 0cm): 3 cm

Th- páteř

Ottův příznak inklinační (C7 + 30cm kaudálně, norma: 3,5cm):    2 cm

Ottův příznak reklinační (C7 + 30cm kaudálně, norma: 2,5cm):   1 cm

L- páteř                 

Schoberův příznak (L5 + 10cm kraniálně, norma: 4- 5cm):    2 cm

Rotace

hrudní a bederní páteř (L5 + incisura jugularis): do P: 2 cm, do L: 1,5 cm

bederní páteř (L5 + processus xiphoideus): 1 cm bilaterálně

Celá páteř

Stiborův příznak (C7- L5, norma: 7- 10cm):   4 cm

Thomayerova zkouška (daktylion- podlaha, norma: kontakt špičkami prstů, 0cm): 7 cm

zkouška lateroflexe: doleva: 16 cm, doprava: 17 cm

3. 6. 8 Pohybové stereotypy dle Jandy (Haladová, 2011)

1) extenze v kloubu kyčelním 

LDK: „hamstringy“ se aktivují jako první, pak naráz extensory kontralaterální 

L páteře a m.gluteus maximus, poté extenzory homolaterální L páteře společně 

s extensory Th páteře (homo i kontralaterální), na konci pohybu je vidět zapojení 

i L pletence ramenního

PDK: „hamstringy“ se aktivují jako první, pak naráz extensory kontralaterální 

L páteře a m.gluteus maximus, poté extenzory homolaterální L páteře společně 

s extensory Th páteře (homo i kontralaterální), na konci pohybu je vidět zapojení 

i P pletence ramenního

Modifikace – flexe v kolenním kloubu:

LDK: m. gluteus maximus společně s „hamstringy“ se aktivují jako první, 

dále extenzory homolaterální L páteře společně s extensory kontralaterální L páteře 

a naposled současně extensory Th páteře (kontra i homolaterální)
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PDK: m. gluteus maximus společně s hamstringy se aktivuje jako první, 

dále extenzory homolaterální L páteře společně s extensory kontralaterální L páteře 

a naposled současně extensory Th páteře (kontra i homolaterální)

2) abdukce v kloubu kyčelním 

PDK: pohyb zahájen aktivací m. gluteus maximus společně s m. tensor fasciae 

latae, kde pozorujeme výraznější pohyb do flexe (tensorový mechanismus)

LDK: pohyb zahájen aktivací m. gluteus maximus společně s m. tensor fasciae 

latae, kde pozorujeme výraznější pohyb do flexe (tensorový mechanismus)

3) flexe trupu 

Minimální zlepšení v provedení větší flexe oproti vstupnímu vyšetření, přesto 

pacientka nesvede flexi trupu, slabé břišní svaly, výrazné zapojení m. iliopsoas. Do sedu 

si pomáhá podepřením horních končetin. 

4) flexe šíje 

Pohyb začíná předsunem hlavy, následuje minimální flexe šíje s velkým 

vynaložením síly, bez rozvíjení C páteře. 

5) klik 

Provedení kliku bylo pro pacientku náročné, byly testovány dámské kliky, 

z pozice extendovaných loktů směrem na podložku pacientka zvládla provést, 

při pohybu zpět to bylo náročnější, pacientka pohyb nezvládla. Pohyb byl tedy testován 

ve vertikále s opřenými HKK o zeď. Při pohybu pozorujeme oslabené mezilopatkové 

svalstvo, mediální hrany i s dolními úhly stále lehce odstávají, bilaterálně stejně, 

minimální aktivita m. trapezius bilaterálně.

6) abdukce v kloubu ramenním 

LHK i PHK: pohyb začíná lehkou elevací ramenního kloubu, poté dojde 

k aktivaci m. deltoideus a m. trapezius, který se do pohybu zapojuje o něco více, avšak 

oproti vstupnímu vyšetření je vidět menší aktivace m. trapezius bilaterálně

Dechový stereotyp: vyšetřeno vleže na zádech, HKK podél těla

Převažuje břišní typ dýchání, pacientka dýchá spíše povrchově, dále pozorujeme 

nedostatečné rozvíjení hrudníku laterálně.
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3. 6. 9 Antropometrie

Antropometrické vyšetření délky dolních i horních končetin a obvodů horních 

končetin je shodné se vstupním vyšetření (viz vstupní vyšetření).

obvod DKK PDK (cm) LDK (cm)

stehno-15cm nad patellou 33 33

koleno přes patellu 32 32

přes tuberositas tibie 28 28

lýtko v nejširším místě 29 29

kotník 25 24

přes baze metatarsů 23 22

Tab. č. 17 – výstupní antropometrické vyšetření obvodů DKK

obvod hrudníku    -  přes xiphosternále 73 cm  

                             – při max. inspiriu/ expiriu 74,5 / 72 cm

Tab. č. 18 – výstupní antropometrické vyšetření obvodu hrudníku

3. 6. 10 Goniometrické vyšetření dle Jandy (Janda, Pavlů, 1993)

Vyšetřováno dvouramenným plastovým goniometrem. MCP a MTP vyšetřeny 

prstovým goniometrem. IP1 a IP2 klouby nohy i ruky byly vyšetřeny pouze orientačně 

aspekcí a nebylo zjištěno žádné patologické omezení v těchto kloubech. Výsledky byly 

zaznamenány SFTR metodou. Byly vyšetřeny aktivní i pasivní pohyby. 

Jednotlivé pohyby byly měřeny ve stupních.

Goniometrické vyšetření horních končetin – viz vstupní kineziologický rozbor, 

zde nedošlo ke změně.
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aktivně PDK pasivně PDK aktivně LDK pasivně 

LDK

    kyčelní kloub

viz vstupní kineziologické vyšetření

kolenní kloub

viz vstupní kineziologické vyšetření

hlezenní kloub

S 15 – 0 – 35 15 – 0 – 35 15 – 0 – 40 15 – 0 - 40

R 20 – 0 - 5 20 – 0 – 5 20 – 0 – 5 20 – 0 - 5

MP kloub palce

viz vstupní kineziologické vyšetření

MTP klouby - S

viz vstupní kineziologické vyšetření

Tab. č. 19 – výstupní goniometrické vyšetření DKK

Poznámky

Bariéra:  PDK – tvrdá bariéra při pohybu dorsální flexe v hlezenním kloubu. 

V ostatních kloubech bariéra volná, dopružení měkké

aktivně pasivně

krční páteř

S 30 – 0 – 30 35 – 0 - 35

laterální flexe bilaterálně 35 35

R (bilaterálně) 55 55 (tvrdá bariéra)

hrudní a bederní páteř

laterální flexe (bilaterálně) 5 -

R Do P: 20, do L: 20 P: 30, L: 25

Tab. č. 20 – výstupní goniometrické vyšetření páteře
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3. 6. 11 Vyšetření hypermobility dle Jandy

zkouška hodnocení

zkouška předklonu normální rozsah (viz distance na páteři –

Thomayerova zk.)

bederní páteř - lateroflexe normální rozsah: do P: axilla těsně před 

intergluteální linií, do L: lehce menší 

rozsah než do P (1cm)

krční páteř - rotace normální rozsah, P: 55 °, L: 55 °

MP klouby – (zkouška sepjatých prstů) normální rozsah: 80°

zápěstní kloub – (zkouška sepjatých rukou) normální rozsah: 90 °

loketní kloub- extense hypermobilní rozsah:130 °

ramenní kloub (zkouška šály) hypermobilní  rozsah: bilaterálně –

konečky prstů přes osu těla 

ramenní kloub (zkouška zapažených paží) normální rozsah: P: chybí 5cm do dotyk, 

L: špičky prstů

ramenní kloub (zkouška založených paží) normální rozsah: špičky prstů na 

akromionu lopatky druhé strany

zkouška posazení se na paty z důvodů bolesti P nártu neprovedeno

Tab. č. 21 – výstupní vyšetření hypermobility dle Jandy

Poznámky: hodnocení dle Jandy

- normální rozsah

- hypermobilní rozsah

Tab. č. 22 – výstupní vyšetření hypermobility dle Sachseho

Poznámky: hodnocení dle Sachseho

A = hypomobilní až normální rozsah, B = lehce hypermobilní

C = výrazná hypermobilita

zkouška hodnocení

bederní páteř – extenze A: 45°

hrudní páteř - rotace A, do P: 20°  do L: 20°
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3. 6. 12 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Tab. č. 23 – výstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Poznámky: 0-norma, 1-mírné zkrácení, 2-velké zkrácení)

3. 6. 13 Vyšetření dynamometrem

Dominantní ruka je pravá. Síla měřena v Newtonech. Byl použit dynamometr 

prstový a dynamometr pro zjištění síly stisku pěsti. 

PHK LHK

stisk pěsti 15 13

palec + 2.prst 4 3

palec + 3.prst 3 2

palec + 4. prst 2 2

palec + 5. prst 1 1

Tab. č. 24 – vyšetření dynamometrem

PDK LDK

svalová skupina - DKK

m. gastrocnemius 1 1

m. soleus 0 0

flexory kyčel. kloubu.     – m. iliopsoas 0 0

                                    - m. rectus femoris 1 1

                                    - m. tensor fasciae latae 1 1

adduktory kyč. kl. 0 0

extenzory kyčelního kloubu 1 1

paravertebrální svaly 39cm

m.quadratus lumborum 0 0

m. piriformis 1 1

svalová skupina HKK PHK LHK

m. pectoralis major – část sternální dolní 0 0

m. pectoralis major – část sternální střední a horní 1 0

m. pecotralis major – část clavikulární  a pectoralis minor 1 1

m. trapezius horní část 1 1

m. levator scapulae 0 0

m. sternocleidomastoideus 1 1 
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3. 6. 14 Vyšetření svalové síly dle Jandy (Janda, 2009)

část těla pohyb pravá strana levá strana

krk viz vstupní kineziologický rozbor

lopatka abdukce s rotací 4 4

addukce 3+ 3+

elevace 4 4

kaudální posunutí a addukce 3 3

rameno viz vstupní kineziologický rozbor

loket viz vstupní kineziologický rozbor

trup flexe 1 +

flexe s rotací 1 + 1 +

extenze 2

elevace - pánev 3 3

kyčelní kloub flexe 4 - 4 -

extenze 3+ 3+

extenze (flexe kol. kloubu) 4 4

abdukce 4 4

addukce 3+ 3+

zevní rotace 4 4

vnitřní rotace 4 - 4

kolenní kloub viz vstupní kineziologický rozbor

hlezenní kloub plantární flexe 4 4

dorsální flexe 3 4

prsty flexe 4 4

palec viz vstupní kineziologický rozbor

Tab. č. 25 – výstupní vyšetření svalové síly dle Jandy

Poznámky: P hlezenní kloub – při provádění dorsální flexe s odporem byla pociťována 

bolest, ovšem menší než při vstupním kineziologickým rozboru, přesto pacientka 

nezvládla kvůli bolesti zopakovat pohyb 3x po sobě.
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3. 6. 15 Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit, 2003)

3. 6. 15. 1 Dermografická zkouška:

Vyšetření proběhlo vleže na břiše. Vyšetření reakce kůže v oblasti 

paravertebrálních svalů (bederní, hrudní, krční) přejetím nehtem po kůži.

U pacientky došlo k „rozlití“ čáry v oblasti krční a lumbální páteře bilaterálně. 

„Zarudnutí“ těchto míst se objevilo cca po 10s  po provedení a trvalo přibližně 2min.

3. 6. 15. 2 Vyšetření kůže:

U pacientky nebyl výskyt nadměrného pocení, bez patologické teploty a barvy 

jak během, tak i po průběhu vyšetření, kůže byla lehce dehydratovaná.

Bariéra byla fyziologická po celých zádech, snadný posun a dopružení kůže.

HKK: bariéra fyziologická, snadný posun a dopružení kůže

DKK: L: bariéra fyziologická, snadný posun a dopružení kůže

          P: bariéra fyziologická, pouze na nártu zhoršená posunlivost a dopružení

3. 6. 15. 3 Vyšetření podkoží:

Vyšetřeno pomocí Kiblerovy řasy v oblasti celých zad. Zvýšená adheze byla 

zaznamenána pouze v oblasti C páteře. 

3. 6. 15. 4 Vyšetření fascií

zádová fascie P i L strana (kraniální část) – posunlivost fyziologická, dopružení 

                                                                 omezeno

zádová fascie  P i L strana (kaudální část) – posunlivost i protažení fyziologické, 

zádová fascie (laterálně) P i L strana – posunlivost fyziologická, dopružení tuhé

C/Th fascie – fyziologický posun, dopružení omezeno na obě dvě strany

krční fascie – posunlivost fyziologická, dopružení tuhé

hrudní fascie – posunlivost fyziologická, možnost dopružení

fascie HKK - posunlivost fyziologická, možnost dopružení

fascie DKK – posunlivost i protažitelnost fyziologická i v oblasti P hlezenního kloubu 

3. 6. 15. 5 Palpační vyšetření svalů

Hodnocení: zvýšená hypotonie (+), hypotonie (++), normotonie (+++), lehký 

hypertonus (++++), výrazný hypertonus (+++++)
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Vyšetření bylo provedeno vleže na zádech, pokrčené DKK, HKK volně podél těla. 

sval, popřípadě sval.skupina P strana L strana

krátké extenzory šíje ++++ ++++

mm. scalenni +++ +++

m. trapezius superior ++++ ++++

m. pectoralis major stern.č. +++ +++

m. pectorlais major clav. č. +++ +++

m. rectus abdominis +++ +++

m. quadratus lumborum +++ +++

m. iliopsoas +++ +++

m. tensor fasciae latae +++ +++

adduktory kyč. Kl. +++ +++

m. quadriceps femoris +++ +++

bránice ++++ ++++

m. sternocleidomastoideus ++++ ++++

m. biceps brachii +++ +++

m. triceps brachii +++ +++

Tab. č 26 – výstupní palpační vyšetření svalového tonu vleže na zádech

sval, popřípadě sval.skupina P strana L strana

m. supraspinatus +++ +++

m. infraspinatus +++ +++

mm. rhomboideii +++ +++

paravertebrální svaly L páteře +++++ +++++

paravertebrální svaly Th páteře +++ +++

paravertebrální svaly C/Th ++++ ++++

extensory kyčelního kloubu ++++ ++++

m. soleus, gastrocnemius +++ +++

Tab. č. 27 – výstupní palpační vyšetření svalového tonu vleže na břiše

3. 6. 15. 6 Vyšetření periostových bodů

Nebyla nalezena žádná palpačně bolestivá periostová místa. Bolest na P nártu na 

PDK odezněla.
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3. 6. 16 Vyšetření joint play

1) DKK

 Vyšetření periferních částí kloubů nohy DKK (IP1, IP2, MTP klouby)

Kloubní vůle zachována.

- Tarsometatarsální klouby – Lisfrankův kloub

omezení joint play u PDK všemi směry,  u LDK omezen pouze dorsální posun

- Tarsální kosti

os cuboideum – u PDK i LDK volné, bez blokády

calcaneus PDK i LDK – volné, bez blokády

 Talokrurální kloub

PDK i LDK volné, bez omezení

 Hlavička fibuly

ventrodorsální posun – volné, bez blokády, bilaterálně

 Vyšetření pately

lateroláterálně, kaudální posun i kroužení – volné, bez blokády, bilaterálně

2) PÁTEŘ – SI skloubení

 SI skloubení

posun směrem dorzálním (vleže na břiše) – joint play omezen bilaterálně

křížový hmat – omezení joint play bilaterálně

 Bederní páteř

PP do segmentu ve směru lateroflexe, anteflexe, retroflexe – patologická bariéra

dorsální posun – omezení joint play

 Hrudní páteř:

vyšetření do segmentu ve směru anteflexe, rotace – omezený joint play bilaterálně

vyšetření do segmentu ve směru lateroflexe – omezený joint play bilaterálně

vyšetření do segmentu ve směru retroflexe - volné, bez blokády, bilaterálně

 C/Th přechod

dorzální posun a rotace – omezený posun C6 – Th3

 Krční páteř + AO skloubení (C0,1)

C0,1 – vyšetření do anteflexe, lateroflexe – bez omezení joint play

C2 – C4 – bez omezení do anteflexe

C5 – C6 – omezeno do anteflexe
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C2 – C6 – dorsální posun bez omezení joint play

C2 – C6 – bez omezení do rotace do P, C2 – C3 – omezení joint play do rotace do L

 Žebra

vyšetření fenomén předbíhání – bez patologického nálezu

vyšetření I. žebra – volné, lze dopružit bilaterálně

vyšetření dolních žeber v inspiriu – žebra se palpačně minimálně oddalují, bilaterálně

vyšetření dolních žeber v expiriu – žebra se palpačně oddalují, bilaterálně symetricky

 Akromioklavikulární kloub

ventrodorzální posun – na P i L straně bez omezení joint play, P strana již nebolestivá

kraniokaudální posun – na P i L straně bez omezení joint play, P strana již nebolestivá

 Sternoklavikulární kloub:

ventrodorsální posun – bilaterálně omezený

kraniokaudální posun – bilaterálně omezený

3) HKK

 Ramenní kloub 

laterální posun – bilaterálně bez patologického nálezu

dorzo – ventrální posun – bilaterálně bez patologického nálezu

kaudální posun – bez patologického nálezu

 Loketní kloub

dlouhá páka – bilaterálně bez patologického nálezu

 MCP klouby 

nůžkový hmat – bez omezení

MCP I – IV. – bilaterálně bez patologického nálezu

 IP1,2

ventro – dorzálně IP 1 – 4 – bilaterálně bez patologického nálezu
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3. 6. 17 Neurologické vyšetření (Ambler, 1999)

Pacient je orientován osobou, místem i časem.

3. 6. 17. 1 Vyšetření šlachookosticových reflexů

Pacient byl v poloze vleže na zádech.

Hodnocení dle Véleho: „0“ areflexie, „1“ výbavný pouze s facilitací, „2“ snížená 

odpověd, není potřeba facilitace, „3“ normoreflexie, „4“ hyperreflexie, 

„5“ polykinetický reflex

reflex PHK LHK

bicipitový 3 3

tricipitový 3 3

reflex flexorů prstů 2 2

PDK LDK

patelární 3 3

reflex Achillovy šlachy 3 3

Tab. č. 28 – výstupní vyšetření šlachookosticových reflexů

3. 6. 17. 2 Vyšetření čití

 Povrchové čití

taktilní – bez patologického nálezu na DKK, HKK

algické - bez patologického nálezu na DKK, HKK

grafestézie - bez patologického nálezu na DKK, HKK

 Hluboké čití

polohocit - bez patologického nálezu na DKK, HKK

pohybocit - bez patologického nálezu na DKK, HKK

stereognozie - bez patologického nálezu na DKK, HKK

3. 6. 17. 3 Vyšetření taxe

PHK i LHK – bez patologického nálezu
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3. 6. 17. 4 Vyšetření napínacích manévrů

Lassegova zkouška  - negativní bilaterálně

obrácená Lassegova zkouška - negativní bilaterálně

Patrikova zkouška - negativní bilaterálně

3. 6. 17. 4 Vyšetření jemné a úchopů

jemná motorika: zachovalá, bez patologického nálezu

úchopy: jemný - štipec, špetka, laterální úchop – bez patologického nálezu, bilaterálně

             silový – kulový, válcový, háček – bez patologického nálezu, bilaterálně

3. 6. 18 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře

 Extenční test dle Koláře

Vysoká aktivita paravertebrálních svalů především v dolní hrudní a horní bederní 

části páteře, větší aktivita než při vstupním vyšetření, laterální skupiny břišních svalů 

(mm. externus a internus abdominis) a m. transverzus abdominis – pozorovatelné lehké 

konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů.

 Test břišního lisu

Při aktivaci není souhra břišních svalů a bránice rovnoměrná. Dominuje horní část 

m. rectus abdominis, aktivita laterální skupiny břišních svalů je při palpaci v dolní části 

břišní dutiny lepší než při vstupním vyšetření, ale není ještě dostatečná. Hrudník 

se staví lehce do inspiračního postavení. Nad tříselným vazem je viditelná lehká 

konkavita břišní stěny bilaterálně.

3. 6. 19 Vyšetření soběstačnosti, samostatnosti

Pacientka zvládá všechny denní aktivity. Neshledává v běžném životě žádné 

omezení, je samostatná.
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3. 6. 20 Závěr vyšetření

Při chůzi bylo u pacientky zaznamenáno lehké napřímení z důvodu menší 

bolestivosti P nártu (stupeň bolesti 6). Bolest zad udávala pacientka také menší (stupeň 

č. 1).  Na stoji pacientky jsem nezaznamenala žádné výrazné změny. Stále jsou omezené 

distance na páteři. Pouze u Thomayerovy zkoušky došlo ke zlepšení o 3cm. Pacientka 

má i nadále špatný stereotyp kliku, flexe šíje a trupu. 

U stereotypu extenze v kyčelním kloubu došlo ke zlepšení ve smyslu větší aktivace 

m. gluteus maximus bilaterálně, u stereotypu abdukce v ramenním kloubu je vidět 

menší aktivace m. trapezius bilaterálně. Antropometrie, až na obvod P hlezenního 

kloubu a nártu, kde došlo ke zmenšení otoku o 1cm, zůstává beze změny. U pacientky 

stále přetrvává snížený kloubní rozsah P hlezenního kloubu z důvodu lehkého otoku. 

Nadále zůstává zkrácený m. rectus femoris,  tensor fasciae latae, m. gastrocnemius, 

extensory kyčelního kloubu a m. piriformis bilaterálně. U všech těchto svalů 

shledáváme stupeň zkrácení č. 1. Zlepšení a protažení jsme dosáhly u LHK u svalů 

m. pectoralis major (část sternální a střední horní) (stupeň č. 0), m. trapezius bilaterálně 

(stupeň č. 1) a u paravertebrálních svalů, kde bylo zlepšení o 1cm. U pacientky můžeme 

vidět zlepšení svalové síly, s čímž souvisí lepší aktivace v oblasti flexorů krku, lopatky 

(především m. serratus anterior bilaterálně) a břišních svalů, kde ale ještě není 

dostatečná, proto je třeba i nadále svalovou sílu zlepšovat. Při vyšetření reflexních změn 

nastalo zlepšení u thorakolumbální fascie (kaudální část), kde je po terapiích možný 

fyziologický posun fascie kaudálním směrem. Došlo ke snížení hypertonu bránice 

a m. trapezius bilaterálně. Naopak stále nám zůstává výrazný hypertonus 

paravertebrálních svalů L páteře bilaterálně. Výrazná změna je již palpačně nebolestivý 

P nárt. Kloubní vůle na páteři zůstává beze změny.
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3. 7 Zhodnocení efektu terapie

S pacientkou se velmi dobře pracovalo, přestože to byla její první rehabilitace 

zaměřená na problémová místa, která vyplývají převážně z diagnózy - ankylozující 

spondylitida. Pacientka zvládala cviky a terapii bez problémů.

Pacientka byla indikována k třináctidennímu rehabilitačnímu programu. Mým 

cílem bylo především zaměřit se na zmírnění bolestí P nártu, otoku P hlezenních 

kloubů, zvýšení celkové kondice a tím i zlepšení mobility pacientky. 

Bolest, která vystřelovala do oblasti P kolene, ustoupila již v začátcích terapie. 

Palpační bolestivost P nártu ustala při 4. terapii. Bolest při chůzi na stupnici škály 

od 1 do 10 se snížila ze stupně 9 na stupeň 6 až 7. Kladně hodnotím také skutečnost, 

že chůze při posledních 2 terapiích byla již v menším flekčním postavení 

a dle subjektivního pocitu pacientky i méně antalgická. Snížení bolesti pacientka 

zhodnotila sama velmi pozitivně.

Senzomotorika a stimulace plosek nohou byla rovněž velmi přínosná. Pacientka 

si techniku velmi pochvalovala a označovala slovy „jako bych o noze více věděla a lépe 

ji cítila“. Z objektivního hlediska byla při palpačním vyšetření znát větší aktivita 

drobných svalů nohy a dále při stoji byla vidět o něco lepší oporná baze. Vědomě pak 

pacientka dokázala zaktivovat svaly funkčního třmene nohy (především svaly, které drží 

podélnou klenbu nohy) a vytvořit tak lepší výchozí postavení nohy. 

Pomocí technik měkkých tkání jsem se snažila ovlivnit reflexní změny v oblasti 

P nohy. Otok P hlezenního kloubu a P nártu se podařilo pomocí terapií zmenšit, přesněji 

o 1cm. 

Dále bylo terapeutickým působením dosaženo protažení prsních svalů (sternální 

část) na LHK, m. trapezius bilaterálně a paravertebrálních svalů bilaterálně. Protažením 

fascie thorakolumbální (kaudální části) a zádové fascie laterální došlo k uvolnění 

patologické bariéry bilaterálně. Pouze u zádové fascie je bilaterálně stále tuhé 

dopružení.

Zvolenou terapií pomocí respirační fyzioterapie a měkkých technik 

na oblast hrudního koše došlo také k mírnému zlepšení rozvíjení hrudního koše. Pomocí

postizometrické relaxace se podařilo zmírnit hypertonus bránice bilaterálně.  
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Mobilizacemi jsem se snažila odstranit kloubní blokády a obnovit joint play, 

především v oblasti P nártu, což se občas podařilo a pacientka cítila po terapii úlevu. 

Ovšem častěji docházelo k obnově blokády již po pár minutách či hodinách.

Změny ohledně zvětšení kloubního rozsahu byly viditelné u P hlezenního kloubu 

a u páteře při provádění lateroflexe.

Během terapií došlo také ke zlepšení svalové síly, především v oblasti lopatky 

(m. serratus anterior bilaterálně), trupu (břišních svalů) a ke zlepšení aktivace 

m. transverzus abdominis společně s bránicí a pánevním dnem.

3. 7. 1 Největší změny při porovnání vstupního a výstupního 

           kineziologického rozboru

Pro přehlednost uvádím tabulku některých hodnot při vstupním a výstupním 

vyšetření. Změněné výstupní hodnoty jsou vyznačeny silně.

Tab. č. 29 – porovnání vstupního a výstupního antropometrického vyšetření 

                   obvodů DKK

obvod hrudníku  - přes xiphosternále vstupní /výstupní 73 / 73 cm  

                          - při max. inspiriu vstupní/výstupní 74 / 74,5 cm

Tab. č. 30 – porovnání vstupního a výstupního antropometrického 

                  vyšetření obvodu hrudníku

obvod DKK PDK vstupní vyš. PDK výstupní vyš.

kotník 26 cm 25 cm

přes baze metatarsů 24 cm 23 cm
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P strana –

vstupní vyš.

P strana –

výstupní 

vyš.

L strana –

vstupní vyš.

L strana –

výstupní vyš.

zkouška lateroflexe 17cm 17cm 15cm 16cm

vstupní vyšetření výstupní vyšetření

Thomayerova zkouška * 7cm 10cm

Tabulka č. 31 -  porovnání vstupního a výstupního vyšetření distancí na páteři

Poznámka: * Rozdíl 3 cm při provedení přisuzuju dosaženému uvolnění měkkých tkání v oblasti 

zad a mírnému protažení paravertebrálních svalů. Dále také pacientka při výstupním vyšetření 

posunula těžiště více nazad a změnila (zvětšila) tak úhel v hlezenních kloubech.

aktivně 

vstupní vyš.

aktivně 

výstupní vyš.

pasivně vstupní 

vyš.

pasivně 

výstupní 

vyš.

krční páteř

laterální flexe 

bilaterálně

30 35 30 35

R (bilaterálně) 50 55 50 (tvrdá 

bariéra)

55 (tvrdá 

bariéra)

hrudní a bederní 

páteř

R do L: 15 Do L: 20 -

Tab. č. 32 - porovnání vstupního a výstupního goniometrického vyšetření páteře, 

                    jednotlivé pohyby měřeny ve stupních

P hlezenní kloub aktivně  

vstupní vyš.

aktivně 

výstupní vyš.

pasivně 

vstupní vyš.

pasivně 

výstupní vyš.

S 10 – 0 – 30 15 – 0 – 35 10 – 0 – 30 15 – 0 - 40

Tab. č. 33 – porovnání vstupního a výstupního goniometrického vyšetření P 

                     hlezenního kloubu, jednotlivé pohyby měřeny ve stupních
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Tab. č. 34 – porovnání vstupního a výstupního vyšetření zkrácených svalů LHK  

                       a dorsální strany trupu dle Jandy

Tab. č. 35 - porovnání vstupního a výstupního vyšetření svalové síly pomocí 

                    dynamometru  

sval, popřípadě svalová skupina vstupní vyš. výstupní vyš.

bránice bilaterálně +++++ ++++

mm. rhomboideii bilaterálně ++ +++

m. trapezius superior bilaterálně +++++ ++++

m. pectoralis major stern. č. bilaterálně ++++ +++

Tab. č. 36 - porovnání vstupního a výstupního palpačního vyšetření svalového tonu

svalová skupina - HKK LHK – vstupní vyš. LHK – výstupní vyš.

m. pectoralis major – část 

sternální a střední horní

1 0

svalová skupina – trup –

dorsální strana

vstupní vyšetření výstupní vyšetření

paravertebrální svaly 40 cm 39 cm

m. trapezius horní část 

bilaterálně

2 1

PHK -

vstupní vyš.

PHK –výstupní 

vyš.

LHK vstupní 

-  vyš.

LHK –

výstupní 

vyš.

stisk pěsti 14 15 12 13
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část těla pohyb

pravá strana

vstupní/ 

výstupní

levá strana

vstupní 

/výstupní

lopatka abdukce s rotací 3/ 4 3/ 4

addukce 3 / 3+ 3/ 3+

trup elevace - pánev 2/ 3 2/ 3

kyčelní kloub extenze 3/ 3+ 3/ 3+

addukce 3/ 3+ 3/ 3+

  Tab. č. 37- porovnání vstupního a výstupního svalového testu dle Jandy

V rámci krátkodobého plánu bylo dosaženo pozitivních výsledků. Pro jejich 

udržení je nezbytně nutné v rehabilitaci i nadále pokračovat.
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4. Závěr

Ankylozující spondylitida je chronické systémové zánětlivé onemocnění. Jelikož 

neznáme stále přesnou příčinu, neexistuje ani lék, který by dokázal tuto nemoc vyléčit. 

Proto řadíme AS i nadále mezi nevyléčitelné choroby. AS je sice nevyléčitelnou 

nemocí, avšak pomocí fyzioterapeutických metod, komplexního pohybového režimu 

a pomocí farmakologické léčby lze u pacientů dosáhnout zpomalení postupu 

onemocnění a udržení pacienta v aktivním životě co nejdelší dobu.

V této bakalářské práci jsem obecně zpracovala problematiku diagnózy 

ankylozující spondylitida.  Onemocnění jsem blíže charakterizovala a popsala 

dosavadní možné léčebné metody a postupy.

Speciální část pojednává o kineziologickém rozboru konkrétního pacienta 

s diagnózou ankylozující spondylitida. Práce zahrnuje odebrání anamnézy, vstupní 

vyšetření, po kterém jsem si stanovila krátkodobý plán, návrh a cíle terapie. 

Následovalo osm terapeutických jednotek zaměřených především na zmírnění bolesti 

a otoku pravého hlezenního kloubu, zlepšení pohyblivosti trupu, uvolnění kloubních 

blokád, protažení zkrácených a posílení oslabených svalů. Na závěr, po provedení 

výstupního vyšetření, jsem provedla zhodnocení efektu terapie. U pacientky nastalo 

mírné zlepšení, především pravého hlezenního kloubu, kde došlo ke zmenšení otoku 

a zmírnění bolesti. Ohledně rozsahu pohyblivosti páteře žádné výrazné změny 

nenastaly, jelikož osmidenní terapie je pro pacienta s AS velmi krátká doba. Pacientka 

si je nyní vědoma, že aktivní pohyb pro ni představuje celoživotní nezbytnost. 

Vzhledem k mírnému zlepšení během prodělaných terapií, odchází s lepší motivací 

se aktivnímu pohybu věnovat i nadále.

Praxe v Revmatologickém ústavu byla pro mě velice přínosná a zajímavá. Měla 

jsem zde možnost seznámit se s různými typy revmatických chorob a s komplikacemi, 

které s nimi souvisejí. Praxe mě obohatila o mnoho nových zkušeností a pomohla mi 

ujasnit si celkový pohled na problematiku revmatických onemocnění. 
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