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Abstrakt 

Název bakalářské práce:  

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stiff person syndrom 

Shrnutí: 

Cílem této práce bylo přiblížit problematiku stiff person syndromu. Obecná část 

bakalářské práce popisuje kineziologické aspekty bederní páteře a pánve, které bývají 

nejčastěji postiženy. Dále je v práci uvedena etiologie a patofyziologie vzniku stiff 

person syndromu, klinický nález, diagnostika a možnosti léčby. Práce rovněž popisuje 

některé rehabilitační postupy, které jsou neodmyslitelnou částí celkové péče. Speciální 

část zahrnuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stiff person 

syndrom. 

Klíčová slova: 

Stiff person syndrom, Moerschův- Woltmanův syndrom, protilátky proti dekarboxyláze 

kyseliny glutamové (anti-GAD protilátky) 

  



 

 

 

Abstract: 

Title of Bachelor´s thesis: 

Case report of patient with stiff person syndrome diagnosis 

Summary: 

The aim of this study was to approach the issue of stiff person syndrome. The general 

part of the thesis describes kinesiology aspects of lumbar spine and pelvis, which are 

most often affected. Furthermore the study also indicated etiology and pathophysiology 

of stiff person syndrome, clinical findings, diagnosis and treatment options. The work 

also describes some rehabilitation procedures that are inherent in the overall care. 

Special section includes a case study of physiotherapy care of a patient with stiff person 

syndrome. 

 

Key words: 

Stiff person syndrome, Moersch-Woltman syndrome, antibodies anti glutamic acid 

decarboxylase (anti-GAD antibodies) 
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1 ÚVOD 

 

Cílem předložené bakalářské práce je zpracovat kazuistiku pacienta s onemocněním 

stiff person syndrom. Toto onemocnění je poměrně vzácné a ne vždy je možné se 

s ním setkat v rehabilitačních zařízeních či ambulancích, proto je mým dalším 

záměrem seznámit blíže s problematikou tohoto onemocnění, příčinami vzniku 

a s celkovým dopadem na životní styl pacienta. Stiff person syndrom, nazývaný také 

stiff man syndrom nebo Moersch- Woltman syndrom, je získané onemocnění 

charakterizované progredující svalovou ztuhlostí, někdy s překrývajícími se 

svalovými spasmy. V české literatuře je někdy možné najít toto onemocnění 

pod názvem syndrom „ztuhlé osoby“. Toto onemocnění převážně začíná v rané 

dospělosti, kdy hlavním rysem je postižení svalů kosterního svalstva osového 

aparátu a poté progreduje na proximální svaly dolních končetin. U pacientů je 

charakteristická chůze se ztuhlými dolními končetinami, lordotické držení a svalové 

spasmy. Svalové spasmy jsou velmi prudké a bolestivé a mohou být rovněž reakcí 

na úlek nebo překvapení. U dětí se používá spíše názvu stiff baby syndrom, 

v případě izolovaného postižení končetiny hovoříme spíše o stiff leg syndromu. 

(Floeter, 2003; Lukáš, 2010) 

Stiff man syndrom byl jako klinická jednotka poprvé popsán v roce 1956 dvěma 

neurology Frederickem Moerschem a Henrym Woltmanem u 49 -ti letého pacienta, 

farmáře z Iowy. Od té doby byl stanoven termín stiff man syndrom. Moersch 

a Woltman představili soubor 14 pacientů (10 mužů a 4 ženy), se kterými se setkali 

během posledních 32 let a měli také příznaky proměnlivé rigidity, svalových křečí, 

poruchy stoje, ale bez známek extrapyramidového nebo pyramidového onemocnění. 

Tyto podmínky jsou v dnešní době všeobecnými podmínkami diagnostiky stiff-

person syndromu (SPS) nebo Moersch-Woltman syndromu. (Pourmand, 2009). 

V roce 1998, Solimena, DeCamilli, a další jejich kolegové identifikovali protilátky 

proti karboxyláze kyseliny glutamové v séru a v mozkomíšní tekutině u pacientů 

s tímto syndromem. V té době bylo postiženo více žen než můžu, proto byl zaveden 

termín stiff person syndrom (Darnell, 2003). 
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 Obecná kineziologie bederní páteře, pánve a dolní končetiny 

Kineziologie bederní páteře: Předklon neboli anteflexi hrudní a bederní páteře provádějí 

přímé břišní svaly (mm. recti abdomini). Pomocnými svaly jsou zevní a vnitřní břišní 

svaly a pravý i levý m. iliopsoas. Pohyb stabilizujícími svaly jsou flexory kyčelního 

kloubu. Neutralizační svaly jsou vždy přímé břišní svaly, které neutralizují 

druhostrannou rotační svalovou aktivitu. (Dylevský, 2009; Čihák, 2001) V bederní 

oblasti jsou paraspinální svaly organizovány v několika odlišných vrstvách. Nejvíce 

povrchové, erektory páteře, jsou svaly s největší výdrží, které jsou inervovány hned 

z několika míšních nervů. Tyto svaly pacient často může cítit pod kůží a to může 

způsobovat prkenné držení u pacientů se stiff person syndromem. M. erector spinae je 

tvořen třemi komponentami m. spinalis, m. longissimus, m. iliocostalis. Tyto 

komponenty tvoří velkou svalovou masu, která se vazivově upíná na sakrum 

a os iliacum. (Truong, 2014; Čihák, 2001). Předklon hrudní páteře provádějí přímé 

břišní svaly při oboustranné kontrakci a při fixované pánvi. Je-li naopak fixován začátek 

svalů na hrudní kosti, mění se při smrštění sklon pánve, přímé břišní svaly se 

spoluúčastní i na vzniku břišního lisu a jsou pomocnými výdechovými svaly. Záklon, 

retroflexi, hrudní a bederní páteře provádějí všechny systémy hlubokých zádových 

svalů: jde o systém spinotransverzální, spinospinální a transversopinální. Stabilizačními 

svaly jsou extenzory kyčelního kloubu. Lateroflexi hrudní a bederní páteře provádí 

jednostrannou kontrakcí čtyřhranný bederní sval, m. quadratus lumborum, který také 

fixuje dvanácté žebro a zpevňuje bederní páteř a vytváří předpoklady pro pístový pohyb 

bránice. M. obliguus abdominis externus a internus vykonávají lateroflexi a rotaci trupu. 

Pomocným svalem je musculus iliopsoas. Pohyb stabilizují hluboké zádové svaly 

a vnitřní mezižeberní svaly. Neutralizačními svaly jsou stejnojmenné kontralaterální 

svaly, které omezují rotační tendence (Dylevský, 2009). 

Horní bederní sektor: Horní bederní sektor souvisí s funkcí dolního dýchacího sektoru, 

který se podílí hlavně na břišním dýchání. Přechodným segmentem je L3, který 

představuje i funkční předěl mezi účinkem svalů upínajících se na skelet hrudníku 

a svalů jdoucích k pánvi (Dylevský, 2009). 

Dolní bederní sektor: Je průsečíkem dráždění, které vychází z kyčelního kloubu, 

z oblasti orgánů malé pánve a pánevního dna, ale i svalů, které začínají na kostře 
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pánve a upínají se na stehenní a částečně i na bércové kosti, jedná se o tzv. 

pelvifemorální a ischiokrurální svaly. Z hlediska inervace a cirkulace má tento sektor 

úzkou souvislost s dolními končetinami. Inervační poruchy mají tendenci se šířením 

bolesti do dolních končetin. Dominantní funkcí dolní končetiny je opora a lokomoce. 

Podmínkou stabilní vertikalizace je extenze dolních končetin, která je staticky 

nejvýhodnější, protože snižuje nároky na činnost antigravitačních svalů a hlavní zatížení 

směřuje do svisle orientovaných kostí dolní končetiny. K přenosu sil (tlaků) 

vertikalizovaného trupu na dolní končetiny dochází v pánvi, která představuje kaudální 

zakončení páteře, ale zároveň je i oporou pro dolní končetiny. Kostěná pánev je složena 

z kostí pletence dolní končetiny a z křížové kosti. Prstenec kostí tvořících pánev je 

velmi rigidní, je podepřen hlavicemi stehenních kostí. Rozhodující pohyb pánve se 

odehrává především v kyčelních kloubech, odkud je přenášen na bederní páteř. Proto se 

při pohybu v kyčelních kloubech aktivují i četné skupiny zádových svalů. Stejně jako se 

do páteře promítá pohyb kyčelních kloubů, má pohyb páteře výraznou odezvu v těchto 

kloubech. Pro vzpřímenou polohu těla je zásadním statickým problémem postavení 

pánve. Pánevní sklon velmi citlivě reaguje na délku dolních končetin, ale i sám výrazně 

ovlivňuje zakřivení páteře, především bederní lordózu a hrudní kyfózu. Pánev tvoří 

s páteří funkční jednotku (Dylevský, 2009). 

U člověka je pánev skloněná přední částí dolů a dozadu. Křížová kost je vysunuta šikmo 

dopředu. V oblasti promontoria se náhle a téměř zlomově mění zakřivení páteře 

z kyfózy křížové kosti na bederní lordózu. Tímto zalomením se těžiště těla posouvá 

nad kyčelní klouby. Každá změna pánevního sklonu se projevuje ve změnách bederní 

lordózy. Zvětšení pánevního sklonu prohlubuje bederní lordózu. Pánevní sklon zvětšuje 

zvýšená aktivita: m. iliopsoas, m. adductor longus et brevis femoris, m. rectus femoris. 

Pánevní sklon naopak svou činností zmenšují: m. biceps femoris, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus, m. gluteus maximus, m. gluteus medius (Dylevský, 2009; 

Čihák, 2001). 
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Obrázek. č. 1. Anatomie svalů bederní páteře (Truong, 2014) 

 

2.2 Základní principy nervového přenosu v centrální nervové soustavě 

Přenos podnětů z neuronu na neuron nebo na efektor závisí na specifickém účinku 

nervových přenašečů (neuromediátorů) na buněčné receptory synapse. Nervová buňka 

přijímá elektrické podněty, které se šíří axonem do terminální části, kde se elektrická 

informace mění na chemickou v podobě molekul neuromediátoru uvolněných 

do synapse a vázajících se na postsynaptické receptory. V závislosti na druhu 

neuromediátoru a typu receptoru je výsledkem tohoto děje podráždění (excitace) 

nebo útlum (inhibice) postsynaptického neuronu nebo efektoru. Neuromediátor vzniká 

uvnitř neuronu činností specifického buněčného enzymu, axonem se dopravuje 

do terminálního axonu, kde se uchovává v synaptických měchýřcích. Příchod akčního 

potenciálu do terminálního axonu otevírá vápníkové kanály, vstup vápníku je podnětem 

pro spojení měchýřků s buněčnou membránou a uvolnění kvant neuromediátoru 

do synaptické štěrbiny. Po navázání neuromediátoru na receptory děj rychle končí. 

Neuromediátor je ze synapse odstraněn aktivním vychytáváním zpět do presynaptického 

neuronu, nebo enzymovým rozkladem v okolí synapse a v postsynaptickém neuronu. 

Neuromediátor uvolněný do synapse také inhibuje svojí další tvorbu pomocí 

autoreceptorů. Hlavními excitačními neuromediátory mozku a míchy jsou 

aminokyseliny glutamát a asparát. Hlavním inhibičním neuromediátorem mozku je 

kyselina gama-aminomáslená (GABA). Receptory pro GABA typu A se nacházejí 
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v mozkové kůře a bazálních gangliích a jsou místem účinku benzodiazepinů, 

barbiturátů, valproátu a dalších antiepileptik. Dalšími neuromediátory jsou glycin, 

dopamin, noradrenalin, serotonin, acetylcholin a také endogenní opiáty 

(Nevšímalová, 2002; Nečas, 2009). 

2.3 Etiologie a patogeneze stiff person syndromu 

Stiff person syndrom (SPS) je s největší pravděpodobností autoimunitní onemocnění. 

Dvě třetiny pacientů mají protilátky proti GAD-65 proteinu, který je součástí 

inhibičních buněk nervového systému. Někdy je stiff person syndrom asociován 

s rakovinou jako například s karcinomem prsu nebo malobuněčným karcinomem plic. 

Postihuje rovnoměrně muže i ženy. Výskyt a prevalence onemocnění jsou neznámé 

(Floeter, 2003). 

Lze najít podobu mezi SPS a tetanem, kdy je velice shodný klinický obraz a u obou 

onemocnění dochází k postižení inhibice cestou poruchy GABAergního systému. 

V roce 1988 přispěli endokrinologové k objevení protilátek proti 65 kD proteinu 

u pacientů s IDDM. Tento protein byl překvapivě enzym dekarboxyláza kyseliny 

glutamové, vyskytující se převážně v CNS, ale i B-buňkách Langerhansových ostrůvků 

pankreatu (Medicabáze, 2015). 

U SPS je velmi pravděpodobná souvislost mezi poškozením enzymu GAD 

autoprotilátkou a klinickým obrazem nemoci. Enzym GAD za normálních okolností 

katalyzuje syntézu inhibičního neurotransmiteru GABA. Množství GABA je poté 

za patologické situace sníženo. Snížení GABA se projevuje jednak v motorickém 

kortexu, dále v mozečku, mozkovém kmeni a interneuronech v míše. Nedostatek 

GABA neurotransmiteru má za následek trvalou stimulaci svalů netlumenými výboji 

motoneuronů (Medicabáze, 2015). 

Dekarboxyláza kyseliny glutamové je detekovatelná ve dvou izoformách s rozličnými 

elektroforetickýmu a kinetickými charakteristikami. Jsou kódovány dvěma geny, GAD1 

a GAD2 genem na 10. chromozomu. Transkripty GAD2 jsou nacházeny jak v mozku, 

tak v Langerhansových ostrůvcích, v pankreatu, GAD1 pouze v mozku. GAD2 gen 

kóduje 65kD enzym GAD (GAD65) a GAD1 kóduje 67 kD enzym (GAD67). Oba 

enzymy mohou být terčem autoprotilátek u osob s IDDM a SPS. 
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Protilátky proti GAD byly zachyceny u pacientů se SPS až v 65%-80%, ale v menším 

procentu i u jiných neurologických chorob, jako je progresivní encefalomyelitida 

s rigiditou, u pacientů s epilepsií. Dále se mohou tyto protilátky vyskytovat u sporadické 

progresivní ataxie, myastenie gravis, dermatomyozitidy a u retinopatií 

(Pourmand, 2009). Mechanismus autoimunity u stiff person syndromu, který vede 

k porušení tolerance imunity u SPS není zcela vysvětlen. Je známo, že u pacientů chybí 

anti-GAD63 reaktivní T buňky (Pourmand, 2009; Floeter, 2013) 

U většiny autoimunitních onemocnění, příčina způsobující ztrátu imunitní tolerance 

není jasná. Ale byly případy, kdy se prokázala spojitost s infekcí west nile virem. 

Sekvence homologická mezi GAD65 a west nile virem zvyšuje možnost molekulárních 

mimikrů. Analýza této sekvence odhalila podobné homologické okrsky rovněž 

u coxsackieviru a cytomegaloviru. (Pourmand, 2009) 

Zvýšené anti GAD protilátky byly prokázány u DM 1 typu, perniciózní anémie, 

tyroiditidy a rovněž byly zvýšené titry těchto protilátek u malobuněčného karcinomu 

prsu (Pourmand, 2009; Povýšil, 2007). 

2.4  Typy Stiff person syndromu 

Profesor Grimaldi a kolektiv v roce 1993 popsali několik variant SPS. Autoimunitní 

varianta je charakterizována progresivní ztuhlostí kosterní svalů osového aparátu, 

postihující hlavně paravertebrální svaly a břišní svaly, způsobující hyperlordózu 

v bederní páteři a spontánní nebo stimulem drážděné svalové křeče břišní stěny 

a končetin, někdy postihující i hrudník a dýchací svaly. Svalová ztuhlost u pacientů 

s typickým SPS je způsobená dysfunkcí inhibičních interneuronů v míše. Pacienti 

s typickým SPS mají ve velké koncentraci „anti GAD a „anti-islet cell“ protilátky; 96% 

s protilátkami proti izoformě GAD65 a 89% s „anti islet cell“ protilátkami podle 

výzkumu Mayo kliniky (Darnell, 2003). Vědci Walikonis a Lennon v roce 1998 

objevili, že titry protilátek obvykle dosahují hodnot 20nmol/l. Svalová ztuhlost se dá 

zpravidla poměrně dobře léčit dávkami diazepamu a baclofenu (Darnell, 2003; 

Truong, 2014). 

Paraneoplastické a idiopatické varianty SPS se projevují zpravidla ztuhlostí končetin. 

Například pokud se syndrom vyskytuje u diabetu mellitus objevuje se často ztuhlost 

dolních končetin. Pacienti mají ale i jiné symptomy postižení CNS. Nereagují tolik 
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na diazepam a baclofen. Zvýšené titry protilátek v séru nebo v mozkomíšním moku 

nejsou tak patrné nebo dokonce chybí. Naopak mohou být přítomné protilátky 

proti amphiphysinu. Kolem 35% pacientů se SPS má idiopatickou variantu. Pacienti 

často nemají žádné známky přítomnosti protilátek ani není SPS asociována s jinými 

onemocněními (Darnell, 2003). 

Byly rozpoznány tři podtypy SPS a to tyto následující: 

1) Progresivní encefalomyelitida s rigiditou 

Tito pacient mají změnu kognitivního chování ve smyslu poškození mozkového 

kmene, mozkomíšní tekutiny pleocytis. Rigidita, dystonie postihující spíše 

končetiny, někteří pacienti mohou trpět svalovými záškuby. Encefalomyelitida 

postihuje hlavně šedou hmotu mozkovou. Svalová ztuhlost je pravděpodobně 

způsobená snížením množstvím inhibičních interneuronů v alfa motorické dráze. 

2) Jerky-stiff man syndrom  

Projevuje se příznaky signalizujícími poškození mozkového kmene, se kterými 

souvisí také časté myoklony. Svalové spazmy mohou utlumit natolik dýchání až 

se pacient může dostat do život ohrožujícího stavu. Encefalomyelitida 

nebo paraneoplastické syndromy jsou většinou asociovány s touto variantou. 

3) Stiff limb syndrom 

Ztuhlost a bolestivé křeče končetin jsou typické pro tuto variantu. Anti GAD 

protilátky jsou pozitivní pouze u 15% pacientů, ale je zvýšen výskyt 

revmatoidního faktoru a autoprotilátek. U pacientů s karcinomem prsu a plic se 

může rovněž objevit stiff limb syndrom s vyšším titrem anti-amphiphysinu 

(Darnell, 2003, Pourmand, 2009). 

Paraneoplatické SPS má tendence zasahovat i horní končetiny, krk a mozkové nervy 

Zároveň byla zaznamenána přítomnost ostatních paraneoplastických onemocnění jako 

myastenia gravis (Chamard, 2011). Elektromyografie obvykle ukazuje synchronní 

výboj motorických jednotek v nízkých i vysokých frekvencích (6-12 HZ), toto většinou 

není patrné u typického SPS (Truong, 2014). 
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2.5 Diagnostika stiff-person syndromu 

Důležitá je podrobná diferenciální rozvaha, kdy v úvahu přicházejí různé choroby jako 

například neuromyotonie, tetanus, myelopatie se spasticitou, dystonie, revmatické 

onemocnění se svalovou ztuhlostí, sekundární poúrazové svalové spasmy. Je nutno 

vyloučit degenerativní onemocnění bazálních ganglií s dystonickou složkou, 

myoklonické epileptické záchvaty a spasticitu u roztroušené sklerózy. (Floeter, 2003). 

Diagnostika je provedena na základě klinických příznaků a průběhu, diagnózu 

podporuje nález anti-GAD protilátek. Elektromyografie může být pomocná 

ke stanovení kontinuální aktivity motorických jednotek agonistů i antagonistů, která je 

charakteristickým nálezem, a současně může lokalizovat svalové skupiny postižené 

trvalou svalovou ztuhlostí. Pacient není schopen ovlivnit volní aktivitu a relaxaci. 

Odpověď na benzodiazepiny je rovněž diagnostickým prostředkem. Testy na funkci 

štítné žlázy, hodnoty vitaminu B12 a hodnoty sérové glukózy by měly být rovněž 

součástí hodnocení pro hledání přidružených podmínek. U nově diagnostikovaných 

pacientů je rovněž nutno vyšetřit přítomnost malignit v organismu, nejčastější je výskyt 

s karcinomu prsu (Floeter, 2003; Truong, 2014). 

Stiff person syndrom může být také často zaměněn za psychogenní onemocnění. 

V historických dokumentech, před klasifikací stiff man syndromu Moerschem 

a Woltmanem, bylo zdokumentováno několik případů, které odpovídaly symptomům 

stiff person syndromu. Diagnostiku komplikující je, že u pacientů se SPS je možné 

rozpoznat některé psychické symptomy jako je úzkost, deprese, nadměrné užívání 

alkoholu, agorafobie, paroxysmální strach či fobie z některých specifických úkonů 

(zejména strach a vyhýbaní se situacím, kde je patrná motorická indispozice pacienta). 

Vzhledem k absenci těchto příznaků jako premorbidit nebo dědičných onemocnění tedy 

vyplývá, že tyto symptomy jsou často následkem onemocnění SPS při manifestaci 

příznaků (Pourmand, 2009). 

2.6 Klinický nález u pacientů s onemocněním stiff person syndrom 

Mezi základní znaky stiff person syndromu patří svalová ztuhlost, která zpravidla 

začíná v kosterních svalech osového aparátu, velmi často zádových a krčních. Z počátku 

se ztuhlost objevuje nepravidelně, postupně přechází v trvalý stav. Bývají postiženy jak 

skupiny agonistů, tak antagonistů, způsobující ztuhlost svalů břišní stěny, hyperlordózu 

a omezenou flexi bederní páteře. S progredujícím onemocněním se objevuje i ztuhlost 
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svalů kyčelního kloubu, především flexorů. Svalová ztuhlost, která se často rozvíjí 

asymetricky a většinou pomalu, vede ke ztuhlému flekčnímu držení těla. U některých 

pacientů se projevy svalové ztuhlosti mohou objevit i na svalech paží či obličeje. Kromě 

ztuhlosti a svalové rigitidy bývají neurologická vyšetření v normě. Šlachově-okosticové 

reflexy bývají velmi zvýšené, ale není přítomný Babinski reflex a i další iritační 

nebo zánikové jevy jsou v normě. Nejvíce omezujícím problémem pro pacienta bývají 

epizodické svalové spasmy, které jsou často velmi bolestivé. Mohou ovlivnit celé tělo, 

ne jen postižené svalové skupiny. Tyto svalové spasmy mohou být častou příčinou 

pádů. Svalové spasmy mohou být náhle vyvolány například neočekávanými zvuky, 

taktilními stimuly stejně jako stresově zatěžující situací. V některých situacích je těžké 

odhadnout vyvolávající příčinu. Tyto svalové křeče někdy mohou být natolik závažné, 

že může dojít až ke vzniku zlomenin dlouhých kostí. Svalové křeče mohou rovněž 

zasáhnout i oblast hrudníku a dýchací svaly, což může negativně ovlivnit dýchání. 

Svalové spasmy mohou trvat až několik minut, proto je nutný rychlý lékařský zásah 

s podporou dechové ventilace (Floeter, 2003; Pourmand, 2009; Rakocevic, 2012; 

Ciccotto, 2013). 

Z praxe je známé, že se často můžeme setkat u pacientů s onemocněním stiff person 

syndrom s velkou bolestivostí. Jedná se většinou o bolesti myofasciální způsobené 

přetížením svalů a vaziva. Jde o poruchu funkce kontraktilního svalstva a elastických 

tkání. Často souvisí i s bolestmi tvrdých tkání, nejedná se však o totožný problém. Často 

se v těchto souvislostech může hovořit o svalových dysbalancích, zkrácení svalů, 

zkrácení vazů. Vedoucím symptomem je bolest. Určitou představu vnesl do těchto 

bolestí A. Brügger zavedením pojmu pseudoradikulární syndrom. Popisuje ho jako 

mechanismus, při kterém se podvědomě vytváří stav okolo funkčně přetíženého úseku 

pohybového aparátu. Když se hypertonický sval snažíme úmyslným nebo pasivním 

pohybem protáhnout, vyvolá bolest. Brügger používá pojmu dezaktivace systému 

vrátkové kontroly, která vede k bolesti při svalové aktivitě, kterou se snaží centrální 

nervový systém řešit šetřící pozicí nebo šetřícím pohybem a postiženou tkáň ochránit 

(Pfeiffer, 2007; Kolář, 2009). 
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2.7 Medikamentózní léčba 

2.7.1 Standartní terapie:  

Benzodiazepiny, jako například diazepam nebo klonazepam, jsou základní léčbou 

příznaků jako je svalová ztuhlost a epizodické spasmy. Mnoho pacientů užívá perorálně 

baclofen, zpravidla v kombinaci s benzodiazepiny. Další novější přípravky, na které 

někteří pacienti reagují pozitivně jsou vigabatrin a gabapentin (Floeter, 2003). 

U typického SPS se užívá dávkování 5-200mg denně, clonazepam 5-6 mg/denně 

(Truong, 2014) Pro léčbu bolesti se na začátku onemocnění často používají nesteroidní 

antirevmatika. Časté je rovněž užívání antidepresiv. Někteří pacienti mají zlepšení 

symptomů po léčbě plazmaferézou nebo intravenózním imunoglobulinem. Steroidní 

léčba kortikoidy může být příležitostně efektivní. Kromě medikamentózní léčby má 

výraznou roli rehabilitace a ergoterapie (Floeter, 2003; Murison, 2001). 

2.7.2 Léčba stiff person syndromu botulin neurotoxinem 

Aplikace botulin neurotoxinu se provádí za současného elektromyografického 

pozorování (Truong, 2014). 

 Lze využít i terapii botulin neutoxinem, kdy jsou ovšem limitující vysoké dávky toxinu 

ve velkých svalových skupinách. Je potřeba provést mnoho kontrolních testů k určení, 

kteří pacienti jsou nejvíce vhodní pro tuto léčbu, popřípadě které další léčby jsou 

nejvíce efektivní (Floeter, 2003). 

Léčba svalové ztuhlosti u SPS je podmíněna několika faktory:  

 Botulin neurotoxin blokuje uvolňování acetylcholinu z presynaptických váčků, 

které přímo vede ke svalovému uvolnění a snížení svalových spasmů. 

 Botulin neurotoxin snižuje výboj svalových vřetének, hlavního receptoru 

svalového napětí pro centrální nervový systém. Tento efekt se projevuje hlavně 

v míšní úrovni. 

 Botulin neurotoxin snižuje vylučování P substance a glutamátu, které zvyšují 

možnost vniku svalového spasmu (Truong, 2014). 
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Vedlejší účinky léčby botulin neurotoxinem: 

I přesto, že by se neměly vyskytovat žádné závažné vedlejší účinky při léčbě botulin 

neurotoxinem, je nutné pacienta seznámit se změnami a riziky, které tato léčba obnáší. 

Často se vyskytuje svalová slabost, bolestivost v místech aplikace botulin neurotoxinu, 

lokální infekce či dokonce symptomy onemocnění chřipky. Nebyly pozorovány žádné 

závažné negativní účinky u 12 pacientů se stiff person syndromem ani u dalších 300 

pacientů, u kterých byla léčba aplikována v případě dlouhotrvajících bolestí zad. 

Při aplikaci dochází k uvolnění zádových svalů, ale m. erector spinae ne vždy hned 

reaguje, vzhledem k jeho inervaci z mnoha míšních segmentů. Avšak při zvýšení dávek 

botulin neurotoxinu bylo zjištěno, že při opakované léčbě se u pacientů mohou 

vyskytnout protilátky, proti této látce. V roce 1997 však bylo sníženo množství proteinu 

v dávce, což snížilo schopnost tvorby protilátek proti tomuto neurotoxinu. Dnes se lék 

aplikuje pod názvem onabotulinumtoxin A (Truong, 2014). 

 

Obrázek č. 2.: Dávkování onabotulinumtoxinu A ve svalech končetin při léčbě SPS. (Truong, 2014)

 

 Obrázek č. 3: Lokalizace aplikace onabotulinumtoxinu A v krční oblasti. (Truong, 2014) 
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Obrázek č. 4.: Místa aplikace onabotulinumtoxinu A v oblasti dolních končetin. (Truong, 2014) 

Farmakoterapie je významnou složkou neurologické léčby. Dalšími nedílnými prvky 

jsou rehabilitační postupy, psychoterapie a v neposlední řadě podpora při řešení 

složitých sociálních situací (Nevšímalová, 2002). 

2.8 Rehabilitační postupy 

V případě stiff person syndromu se jedná o tak vzácné onemocnění, že v dostupném 

písemnictví neexistuje literatura, která by se zabývala rehabilitací právě tohoto 

onemocnění. Vycházíme proto při léčbě z obecně platných zásad při rehabilitaci 

a terapii cílíme k jednotlivým symptomům každého pacienta. Z obecného pohledu je 

základem komplexní rehabilitace, a rovněž rehabilitace pacientů s onemocněním stiff 

person syndrom, léčebná tělesná výchova (LTV), jejímž cílem je zvětšení nebo alespoň 

udržení rozsahu pohybu. V rámci celkové rehabilitace pacienta vedeme k aktivnímu 

zapojení nemocného do procesu rehabilitace. Je velmi důležité, aby rehabilitace 

probíhala v klidném prostředí, bez zbytečných vnějších stimulů, které mohou být spíše 

kontraproduktivní. Dále dbáme na celkové zlepšení životosprávy, zvýšení pohybové 
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aktivity, nápravu špatných pohybových stereotypů. Spolupráce pacienta a mezioborová 

spolupráce je nedílnou součástí úspěšné rehabilitace.  

2.8.1 Relaxační techniky a uvolnění pacienta 

Techniky měkkých tkání patří v případě léčby stiff person syndromu k velmi často 

aplikovaným terapeutickým postupům, vzhledem ke snížení napětí ve tkáních a svalech. 

Pro ošetření a celkové relaxaci kůže, facií a podkoží postupujeme takto: 

Ošetření kůže: Metodou kožního tření vyšetřujeme hyperalgické zóny na kůži. Není-li 

možné vytvořit řasu lze působit lehkým tlakem do pocitu bariéry, kdy opět čekáme 

na následný fenomén tání. Metoda protažení má podobný účinek jako techniky reflexní 

masáže a nebo pojivové masáže podle Leubeové-Dickeové, je však na rozdíl od těchto 

technik nebolestivá a je vhodná i jako autoterapie (Lewit, 1996). 

Ošetření fascií: Uvolnění fascií hraje významnou roli při funkčních poruchách, kdy se 

snažíme obnovit protažitelnost a odstranit patologické bariéry. Po dosažení předpětí, 

čekáme až se dostaví fenomén tání. Při terapii využíváme pohybu očí a dýchání 

(Lewit, 1996). 

Ošetření podkoží: Vytvoříme kožní řasu tvaru podkovy či esíčka a po dosažení bariéry 

opět čekáme na fenomén tání. Tato technika je velmi účinná u zkrácených povrchových 

svalů (Lewit, 1996). 

2.8.2 Techniky pro udržení rozsahu pohybu a síly 

Postizometrická relaxace 

Tento postup, rovněž hojně využívaný při léčbě stiff person syndromu, je zaměřen 

hlavně na svalové spasmy, zejména na spoušťové body ve svalech. Vyžaduje vždy 

aktivní spolupráci pacienta. Techniky se využívají i pro autoterapii. Tato metoda je 

výhodná pro dosažení svalové relaxace a pro kloubní mobilizaci. Postizometrickou 

relaxaci kombinujeme s nádechem a výdechem. Tam, kde svaly působí rotaci trupu 

využíváme pohledů do stran. Účinek léčení se neprojevuje pouze na svalech, kde mizí 

spoušťové body a známky napětí, ale také se upravují body maximální bolestivosti, 

vyskytující se v místech úponů šlach a vazů na okostici. Zvýšené svalové napětí se často 

objevuje v celých řetězcích svalů, které spolu funkčně souvisí. Většinou stačí dosáhnout 

relaxace jednoho svalu a tím pak i relaxace ostatních reflexní cestou. Jsou situace, kdy 
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nemocný pociťuje během PIR určitou bolest a přesto je schopen se uvolňovat a také 

dochází po PIR k úpravě bolesti. Metoda PIR nejlépe prokazuje úzký vztah 

mezi napětím a bolestí a mezi relaxací a analgezií (Lewit, 1996). 

Aktivní pohyby 

Nejsnadněji proveditelné jsou kyvadlové pohyby, které můžeme provádět jen v určitých 

polohách a určitých kloubech. Jejich účelem je navození uvolněného pohybu a nácvik 

izolovaného pohybu v kloubu. Pohyb se uskutečňuje krátkodobou svalovou kontrakcí 

a dále působí setrvačnost (Haladová, 2010). 

Aktivní pohyby v představě se často používají u periferních paréz. Jsou náročné 

na soustředění, a proto se nehodí pro všechny skupiny pacientů. Po předchozím ukázání 

pohybu, směru pohybu se pacient potom v duchu soustředí na příslušný pohyb 

(Haladová, 2010). 

2.8.3 Techniky na podporu stability 

Senzomotorická stimulace 

Senzomotorická stimulace se skládá ze dvou stupňů učení. V prvním stupni pacienta 

učíme nový pohyb, zakládá se nový pohybový program. Tento proces je řízený 

mozkovou kůrou a je náročný na kontrolu. V druhém stupni si pacient automatizuje 

nový pohybový program, který je řízen na podkorové úrovni. Metodika senzomotorické 

stimulace je tvořena soustavou balančních cviků v různých polohách. Důraz je kladen 

na facilitaci pohybu chodidla a stimulaci proprioreceptorů a exteroreceptorů. Začínáme 

od nejjednodušších cviků na pevné podložce a postupně podle zvládání cviku pacientem 

můžeme zvyšovat nároky cvičením na různých druzích labilních ploch. Akutní bolestivé 

stavy jsou kontraindikací pro tento postup. Hlavním cílem metodiky je reflexní 

a automatické zapojení svalů s co nejmenší korovou kontrolou. Senzomotorická 

stimulace je vhodná ke zlepšení svalové koordinace, stabilizaci trupu a začlenění 

nových pohybových programů do běžných denních činností, proto je vhodným 

postupem při léčbě stiff person syndromu (Pavlů, 2003; Hnízdil, 1996). 

2.8.4 Sociální a psychologická rehabilitace 

Většina chronických onemocnění, a k těm zcela jednoznačně patří i stiff person 

syndrom, nutí k zamyšlení nad mnohočetnými problémy zpracování nemoci, jakož 



 

22 

 

i přijetí terapie pacienty. Psychosomatika zde používá termín „coping“ (zpracování 

nemoci) a „compliance“ (přijímaní terapie), za kterými se občas skrývají rozsáhlé 

a do hloubky sahající otázky sociální, duševní nebo duchovní povahy. Mohou se týkat 

pacienta samotného nebo jeho okolí. Mnoho terapeutických postupů selhává na tom, že 

otázky akceptování léčení nebo zpracování nemoci kladeny nejsou nebo jsou jen zřídka 

naznačeny. Psychosomatika zde může být přednostně definována jako překladatelská 

práce. Většina problémů copingu a compliance se zakládá na problémech komunikace 

mezi lékaři a pacienty. Teprve když lékař či terapeut skutečně přijmou a pochopí strach 

svých klientů, a když pacient přijme diagnózu, pak existuje naděje na adekvátní 

zpracování nemoci a na akceptovatelnost léčby (Danzer, 2001). 

2.8.5 Ergoterapie 

Ergoterapie je podstatnou součástí rehabilitačního procesu pro budoucí začlenění 

pacienta do života a pro nácvik jeho soběstačnosti. Rovněž tak v případě onemocnění 

stiff person syndrom sehrává ergoterapeut důležitou roli v týmu rehabilitačních 

odborníků. Ergoterapie má velký význam při obnově postižených funkcí, pomáhá 

pacientovi s pohybovými vadami v obnovení či vypracování náhradních pohybových 

vzorů při běžných činnostech. Ergoterapie vychází z předpokladu, že zapojení člověka 

do cílené a pro něj smysluplné činnosti podporuje fyzické a mentální funkce a vede 

k celkovému zlepšení zdravotního stavu (Preiss, 2006). 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Anamnéza 

Základní údaje: 

Pacient: J. R. 

Rok narození: 1963 

Pohlaví: muž 

Diagnóza:  G258 Stiff person syndrom 

  I10 Esenciální (primární) hypertenze 

  E038 Jiná určená hypotyreóza 

Pacient s diagnózou stiff-person syndrom byl přijat 20. 1. 2015 na oddělení neurologie 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady za účelem provedení plasmaferézy. 

Vzhledem k charakteristickým projevům onemocnění postihující pohybový aparát byla 

pacientovi předepsána léčebná rehabilitace. 

Status praesens: (22. 1. 2015) 

Subj.: Pacienta celkově nejvíce trápí bolesti na přední straně stehen, v oblasti třísel 

a bederní páteře. Při dlouhodobém stoji si pacient stěžuje rovněž na bolesti v oblasti 

krční páteře, hlavně v cervikothorákálním přechodu. Pacient poměrně dobře spí, bolesti 

ho nejvíce obtěžují nad ránem. Dnes ho nejvíce bolí pravá dolní končetina na ventrální 

i dorsální ploše stehna. Chuť k jídlu má dobrou. 

Obj.: Pacient je bez ikteru, cyanózy či známek dušnosti. Pacient je orientován místem, 

časem i prostorem. Pacient je komunikativní a při terapii plně spolupracuje. Pacient je 

schopný samostatného přesunu z postele na židli ke stolu, kde někdy pracuje 

na počítači. Pacient je schopný samostatné chůze v předklonu, je to pro něj však velmi 

fyzicky namáhavé, proto spíše využívá chodítka.  

Výška: 165 cm 

Váha: 70 kg 
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BMI: 25,71 

TK: 110/80 

DF: 15 dechů/min 

TF: 80/min        

Osobní anamnéza: 

Předchozí onemocnění:  

Pacient prodělal běžné dětské onemocnění. V roce 1996 se pacient rozváděl, byl pod 

vlivem častého stresu a pravděpodobně následkem toho se na rukou objevily 

pigmentové skvrny vitiligo. Od roku 2000 si pacient stěžoval na lumbalgie a coxalgie. 

V září 2012 pacient absolvoval týdenní léčbu v centru bolesti v Písku. Poté byl přijat 

na oddělení ortopedie v Písku s podezřením na Bechtěrevovu chorobu, choroba nebyla 

potvrzena a pacient byl propuštěn domů. V březnu 2014 byl pacientovi na základě 

imunologických testů diagnostikována stiff-person syndrom. V prosinci 2014 byl přijat 

na 2 týdny na oddělení neurologie FNKV na další nutná dovyšetření. Byly zjištěny 

kalcifikace o velikosti asi 5cm v m. rectus femoris na P DK, na L DK jsou roztroušené 

okrsky kalcifikací rovněž pravděpodobně v m. rectus femoris. 

Nynější onemocnění:  

Pacient s diagnózou stiff-person syndrom byl 20. 1.2015 přijat na oddělení neurologie 

FNKV k aplikaci 3 plasmaferéz. Pacient tuto léčbu zatím neabsolvoval, proto podle 

efektu může léčba pokračovat až do aplikací 5 plasmaferéz. Pacienta nejvíce trápí 

bolesti v tříslech, na zadní straně stehen a bederní páteři. Od března 2014 pacient není 

schopen zaujmout vzpřímený stoj, kvůli bolestivosti. Pacient si rovněž stěžuje na brnění 

obou malíčků na horních končetinách. 

Rodinná anamnéza: Otec zemřel na infarkt myokardu v 64 letech. Matka je po operaci 

rakoviny prsu, je jí 76 let. Pacient má 3 děti, všechny zdrávy. Dále ještě 2 nevlastní děti 

z druhého manželství, zdrávy také. Manželka trpí Perthesovou chorobou, navštěvuje 

rehabilitace a chodí s podpatěnkou. 
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Sociální a pracovní anamnéza: Pacient bydlí v rodinném domku v přízemí, u vstupních 

dveří 6 schodů. Vystudoval vysokou školu, titul Ing. Pracuje jako úředník, a má 

převážně sedavý způsob zaměstnání.  

Sportovní anamnéza: Pacient hrál do svých 49 let aktivně fotbal v týmu Krč, Jižní 

Čechy. 

Farmakologická anamnéza: Letrox 50mg 

  Irbesartan 300mg 

  Nebilet 5mg 

  Indapamid 2,5mg 

  Laxamin 3mg 

  Baclofen 25mg 

  Neurontin 300mg 

  Prednison 25mg 

Alergie: pacient neguje 

Abusus: pacient neguje kouření, drogy; alkohol a káva příležitostně 

Předchozí rehabilitace: Pacient navštěvoval rehabilitační oddělení v nemocnici v Písku 

v roce 2000, kdy absolvoval 10 terapii na léčbu lumbalgie a coxalgie. V té době pacient 

ještě neměl omezený rozsah pohybu kyčelního kloubu a bederní páteře, navštěvoval 

rehabilitaci spíše kvůli bolestivosti. Terapie měla relaxační efekt, nicméně bolestivost 

nesnížila. Někdy si pak pacient cvičil doma sám. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

Hodnocení CT vyšetření ze dne 21. 1. 2015: 

Z CT vyšetření je patrné kalcifikované ložisko v oblasti pravého třísla a roztroušené 

kalcifikace v oblasti levého třísla, je lze viditelná i asymetrie pánve s elevací vpravo. 

V předozadním směru je výrazná anteverze pánve a hyperlordóza bederní páteře 

s vrcholem v L3. (Fotodokumentace viz. příloha 4). 
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3.2 Vstupní kineziologický rozbor: 

1. terapeutická jednotka 22.1.2015 

Vyšetření stoje:  

Pacient není schopen vzpřímeného stoje. Pacient je schopen stát bez pomůcky 

v předklonu, kdy často volí úlevovou polohu a rukama se opírá o kolena, tento stoj je 

pro pacienta nicméně velice namáhavý a vyčerpávající, proto bylo vyšetření provedeno 

za modifikovaného stoje, kdy se mohl pacient opřít o chodítko. (Fotodokumentace viz. 

příloha č.5). 

Aspekce zezadu: 

- Stojná báze spíše užší, L noha více vytočena mediálně s větším zatížením 

na vnější části paty 

- Paty symetrické bez otlaků 

- Kontura lýtek a Achillovy šlachy je symetrická 

- Kožní záhyby na zadní straně stehen v oblasti průběhu flexorů kolenního 

kloubu, oboustranně 

- L koleno vtočené mediálně, výše položená L popliteální rýha 

- Výška crist symetrická 

- Hyperlordóza lumbální páteře s viditelným zvýšením napětím 

parvertebrálních svalů  

- Více elevovaná L lopatka 

- P rameno je níž než L 

- Olovnice spuštěna ze záhlaví prochází středem stojné báze a intergluteální 

rýhou 

Aspekce z boku: 

- Předsun hlavy, mírná protrakce ramen, 
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- Hyperkyfóza v hrudní páteři 

- Hyperlozdóza v bederní páteři 

- Břišní stěna bez prominence 

- Anteverze pánve 

- Hyperextenze v kolenních kloubech 

- Rozložení váhy spíše na patách (vzhledem k předkloněnému držení těla 

nutné pro vyrovnání stability) 

Aspekce zepředu: 

- Olovnice prochází středem stojné báze a pupíkem, středem horní části 

hrudníku. Hlava uhýbá mírně doleva. 

- L clavicula více prominuje a je výše postavena 

- Tajle, prsní svaly vyšetřeny v sedu: L tajle více vykrojená, prsní svaly 

symetrické 

- Břišní stěna vyšetřena v sedu: bez prominence, nejsou viditelné dechové 

pohyby 

- Stojná báze je užší 

- L noha vytočená více vnitřně 

 

Variace vyšetření stoje: 

- Stoj na dvou vahách: PDK: 37kg, LDK:33kg, fyziologické rozložení váhy, 

váha více na PDK 

- Rhomberg I, negativní, II, III: pozitivní, patrné oscilace v předozadním 

směru 

- Trendelenburgova zkouška: pacient není schopen zaujmout výchozí polohu 
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- Stoj na P noze: nestabilní (s chodítkem nebo při pocitu opory mnohem 

stabilnější) 

- Stoj na L noze: nestabilní (s chodítkem nebo při vědomí blízké opory 

mnohem stabilnější) 

- Dynamické vyšetření stoje: střední (výchozí) postavení pacienta je flexe 

v kyčelních kloubech, pacient tedy stojí v předklonu. Flexe trupu je hlavně v krční 

a hrudní páteři. Úklony symetrické. Extenze možná jen v krční, horní a střední 

hrudní páteři. 

Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy: (Haladová, 2003) 

Stereotyp dýchání: dech pravidelný, 14 dechů/ minutu, převládá horní hrudní typ 

dýchání. Břišní stěna bez patrné dechové vlny. 

Flexe šíje: předsun brady, bez obloukovité flexe, flexe s odporem bez obtíží, flexe šíje 

20s čtení, bez problémů se čtením 

Abdukce v ramenním kloubu: P, L: beze změny pohybového stereotypu 

(m. supraspinatus, m. deltoideus, m. trapezius kontralaterální, m. trapezius ipsilaterální, 

m. quadratus lumborum) 

Pro vyšetření stereotypu extenze v kyčelním kloubu, abdukce v kyčelním kloubu, flexe 

trupu pacient není schopen ani zaujmout výchozí postavení, předpokládáme tedy změny 

těchto hybných stereotypu. 

Palpace: 

- Velký hypertonus extenzorů páteře, hlavně v lumbální oblasti 

- Velký hypertonus břišních svalů až spasticita, břicho obtížně prohmatné 

- Palpačně citlivý m. trapezius, Trigger point: horní část m. trapezius vlevo 

- Hypertonus stehenních svalů a svalů lýtek 

- Snížená pohyblivost zádových fascií 

-  
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Vyšetření pánve: 

Výška a symetrie cristae iliacae Symetrické 

Výška a symetrie SIPS Symetrické 

Výška a symetrie SIAS Symetrické 

SIAS×SIPS Anteverze pánve (4cm) 

Spine sign  Pacient neprovede vzpřímený stoj 
Tabulka č.1 

Vyšetření pohyblivosti jednotlivých úseků páteře: výchozí pozice stoj v předklonu 

Schoberova vzdálenost 0 cm 

Stiborova vzdálenost + 6 cm 

Forestierova fleche (v sedě) 0 cm 

Čepojevova vzdálenost + 3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost + 3 cm 

Ottova reklinační vzdálenost - 3cm 

Thomayerova vzdálenost Dotek prsty 

Úklony (lateroflexe) L 20°× P 20° 
Tabulka č. 2 

Vyšetření chůze:  

- Antalgická chůze v předklonu 

- Peroneální typ chůze dle Jandy 

- Rytmus pravidelný, stejná délka kroku 

- Našlapování na patu, odvíjení přes špičku 

- Omezení souhybů pánve, pánev v anteverzi, laterolaterální posun v normě 

(max. 2cm na obě strany) 

- Šířka stojné báze je zúžená oproti šířce pánve 

- Pacient si drží horní končetiny spíše u těla, omezen souhyb 

- Variace (s chodítkem): chůze po špičkách, chůze na patách, chůze po 

zúžené bázi, chůze se zavřenýma očima, chůze pozpátku: bez patologických nálezů 
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Antropometrické vyšetření: 

HORNÍ KONČETINA 

Levá Měření délky Pravá 

75 cm Celé paže (akromion-

daktylion) 

75 cm 

51cm Paže a předloktí (akromion- 

proc.styl.radialis) 

51 cm 

31cm Paže (akromion- 

epicon.rad.) 

31cm 

29cm Předloktí (olecranon- proc. 

styl. ulnae) 

29cm 

22cm Ruka (spojnice pp. 

styloidei- daktylion) 

22cm 

 Měření obvodu  

31 cm Paže –kontr. 31 cm 

29 cm Paže- relax. 29 cm 

25 cm Přes loket.  25 cm 

23 cm Předloktí 23 cm 

18 cm Přes zápěstí 18 cm 

20 cm Přes hlavičky metakarpů 20 cm 

DOLNÍ KONČETINA 

Levá Měření délky Pravá 
82 cm Anatomická 82 cm 
85 cm Funkční  85 cm 
42 cm Femuru 42 cm 
38 cm Bérce 38 cm 
29 cm Planty 29 cm 

 Měření obvodu  
49 cm Stehna I 49 cm 
46 cm Stehna II 46 cm 
40 cm Přes koleno 40 cm 
38 cm Lýtka 38 cm 
22 cm Nad kotníky 22 cm 
30 cm Přes nárt a patu 30 cm 
25 cm Přes hlavičky metatarzů 25 cm 

Tabulka č.3 
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Goniometrické vyšetření: (vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní- aktivně) 

 P L 

Hlezenní kloub: S: 20-0-30 S: 20-0-20 

Kombinované 

(everze, inverze) 

10-0-10 15-0-10 

Kolenní kloub: S:0-0-110 S:0-0-105 

Kyčelní kloub: S: 0-50-95 S:0-40-105 

 F: 40-0-20 F:45-0-15 

 R: 20-0-25 R:20-0-10 

Ramenní kloub: S: 25-0-170 S: 20-0-170 

 F:155-0-0 F: 155-0-0 

 R: 90-0-25 R:70-0-25 

 T: 30-0-130 T:25-0-130 

Loketní kloub: S: 130-0-5 S: 130-0-5 

Zápěstí: S: 80-0-85 S: 80-0-85 

 F: 25-0-45 F: 25-0-45 
Tabulka č.4 

Vyšetření hypermobility dle Jandy: (Janda, 1982) 

zkouška rotace hlavy L neg. P neg. 

zkouška šály L neg. P neg. 

zkouška zapažených rukou L neg. P neg. 

zkouška založených rukou negativní 

zkouška extendovaných loktů negativní 

zkouška sepjatých rukou negativní 

zkouška úklonu L neg. P neg. 
Tabulka č.5 

Vyšetření úchopů dle Nováka: (Haladová & Nechvátalová, 2010)  

- Dominantní končetina: pravá 

- Jemná motorika: štipec, pinzetový úchop, klíčový úchop: svede na obou HKK 

v plném rozsahu, špetka bilaterálně méně bratná- stisk vydatný 

- Silový úchop: kulový, válcový, háček: svede oboustranně v plném rozsahu 
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Vyšetření svalové síly: orientační analytické vyšetření svalové síly dle Jandy (poloha 

v leže na břiše vždy pacient leží trupem na lůžku a DKK z lůžka dolu) 

- Síla stisku ruky: „vydatná“ (dle orientačního vyšetření usuzuji na 100% sílu 

vzhledem k pacientovi) 

Flexe krku 5 5 

Extenze krku 5 5 

Flexe trupu 4 

Flexe trupu s rotací 4 4 

Adduktory lopatky 4- 

  3+ 3+ 

Flexe v ramenním kloubu 5 5 

Extenze v ramenním kloubu 5 5 

Abdukce v ramenním 
kloubu 

5 5 

Horizontální addukce ram. 
kloubu 

5 5 

Zevní rotace ram. kloubu 5 5 
Vnitřní rotace ram. kloubu 5 5 
Flexe v loketním kloubu 5 5 
Flexe v kyčelním kloubu 

(v možném rozsahu) 
5 5 

Extenze v kyčelním kloubu 
(v možném rozsahu) 

4- 4- 

Abdukce v kyč. kloubu 5 5 
Addukce v kyč. kloubu 5 5 

Zevní rotace kyč. kloubu 5 5 
Vnitřní rotace kyč. kloubu 4 4 
Flexe v kolenním kloubu 5 5 

Extenze v kolenním kloubu 5 5 
Plantární flexe hlezna 5 5 
Dorsální flexe hlezna 5 5 

Tabulka č.6 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: (Janda, 2004) 

- Modifikace některých poloh dle schopností pacienta 

Svalová skupina/ stupeň zkrácení P L 

m.triceps surae (v sedě na lůžku)   

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 0 0 

Flexory kyčelního kloubu   

m. iliopsoas 2 2 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fasciae latae 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu   

krátké adduktory 1 1 

dlouhé adduktory 1 1 

Flexory kolenního kloubu   

m. biceps femoris 0 0 

semisvaly 0 0 

m. piriformis 1 1 

m. quadratus lumborum 2 2 

m. erector spinae Nelze vyšetřit 

(anteverze pánve) 

 

m. pectorlis major   

pars clavicularis a m. pectoralis minor 1 2 

pars sternocostalis 1 1 

pars abdominalis 1 1 

m. trapezius-horní část 1 2 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 
Tabulka č.7 

 

Neurologické vyšetření: 

Vyšetření bylo provedeno ve výchozí poloze v leže na zádech. 

Pacient je orientován časem, prostorem i místem, bez fatických poruch. 

Vyšetření hlavových nervů: 

 N. olfactorius: bpn 
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 N. opticus: bpn 

 N.oculomotorius: bpn 

 N. trochlearis: bpn 

 N. trigeminus: bpn 

 N. abducens: bpn 

 N. facialis: bpn 

 N. vestibulocochleris: bpn 

 N. glossopharyngeus: bpn 

 N. vagus: bpn 

 N. accesorius: bpn 

 N. hypoglossus: bpn 

Vyšetření HKK: 

- Povrchové čití: taktilní, algické, termické: bpn 

- Hluboké čití (polohocit, pohybocit): bpn 

- Bicipitový reflex: L+ ; P+ 

- Tricipitový reflex: L+; P+ 

- Flexory prstů: L+; P+ 

- Pyramidové jevy  

Iritační: 

o r. Hoffmanův: neg.  

o  r. Trömnerův: neg. 

o  r. Justerův: neg.  
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o r. Janiševského: neg.  

o r. úchopový: neg.  

Zánikové: 

o příznak Mingazziniho: neg.  

o příznak Barré: neg.  

o Hanzalova zkouška: neg.  

o Dufourova pronační zkouška: neg.  

 

Vyšetření DKK: 

- Povrchové čití: bpn 

- Hluboké čití: bpn 

- Patelární reflex: L++; P++ 

- Reflex Achillovy šlachy: L++; P++ 

- Medioplantární reflex: L+; P+ 

- Bilaterálně spasticita 2.-3. Stupně 

 

 

- Pyramidové jevy  

 Iritační : 

o  extenční – r. Babinskiho: neg.  

    – příznak vějíře: neg.  

   – r. Chaddockův: neg.  



 

36 

 

o flekční – r. Žukovskyj–Kornylov : neg.  

-  Zánikové : 

o příznak Mingazziniho: neg.  

o fenomén retardace: neg. 

Břicho: epigastrický, mezogastrický a hypogastrický reflex: nevýbavný 

Mozečkové funkce: taxe, diadochokinéza: bpn 

Hodnocení stabilizačních schopností: 

Test stabilizačních schopností bederní páteře dle australské školy (ústní sdělení doc. 

PaedDr. Pavlů Dagmar Csc., Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy III, 

katedra fyzioterapie, FTVS UK, 2013) 

Stabilizační schopnost bederní páteře je výrazně snížena, protože při testu dochází 

k souhybu pánve a beder, při posunutí jak pravé či levé DK. Pravá strana je stabilizačně 

horší. 

Test břišního lisu dle Koláře (Kolář, 2005)  

Při provedení protitlaku laterálně pod dolními žebry si pacient vypomáhá pomocnými 

dýchacími svaly, protože dochází ke kraniálnímu posunu žeber, zhoršená aktivita 

bránice a souhra břišních svalů, kvůli konstantnímu zvýšenému svalovému napětí. 

Extenční test dle Koláře 

Pacient nesvede ležet na břiše s nataženýma nohama, proto byl test proveden 

v modifikované formě: pacient leží horní části trupu na podložce, DKK dolů z postele 

Při extenzi páteře se aktivují hlavně extenzory krční a horní hrudní páteře. Aktivita 

svalů se snižuje směrem kaudálním. V oblasti lumbální páteře bez pohybů. Pacient si 

hodně pomáhá zapojením i m. triceps surae. 

Véleho test (Véle, 2006) 

LDK: B= lehce porušená stabilita, prsty jsou přitisknuty na podložku hlavně malíková 

strana, nejde vsunout papír hlavně na laterální straně paty 
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PDK: B= lehce porušená stabilita, prsty pevně přitisknuty na podložku, váha rozložena 

více pravidelně než LDK 

 

Barthelové test: 

Hodnocení testu:  samostatně bez pomoci 10b. 

   s pomocí   5b. 

   neprovede   0b. 

Činnost Provedení činnosti 
Hodnocení při 

přijetí 
Při 

propuštění 

1. najedení, napití samostatně bez pomoci 10  

2. oblékání samostatně bez pomoci 10  

3. koupání s pomocí 5  

4. osobní hygiena samostatně bez pomoci 10  

5. kontinence moči samostatně bez pomoci 10  

6. kontinence stolice samostatně bez pomoci 10  

7. použití WC samostatně bez pomoci 10  

8. přesun na lůžko – 
židli 

samostatně bez pomoci 10  

9. chůze po rovině samostatně bez pomoci 10  
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10. chůze po 
schodech 

s pomocí 5  

Celkové hodnocení  90 bodů  

Tabulka č.8 

Hodnocení stupně závislosti v základních všedních činnostech.  

0–40 bodů = vysoký stupeň závislosti  

41–60 bodů = střední stupeň závislosti  

61–95 bodů = lehký stupeň závislosti  

96–100 bodů = nezávislý 

Pacient je hodnocen 90 body z celkového skóre 100 bodů, tudíž se tedy řadí do 

kategorie lehkého stupně závislosti. 

 

Zhodnocení rizika pádu podle Conleyové: (Svobodová, 2008) 

Rizikové faktory pro vznik pádu  

Anamnéza 

 DDD (dezorientace, deprese, demence) 

 Věk 65 a více let 

 Pád v anamnéze 

 Pobyt v prvních 24 hodin po přijetí nebo 
překladu na lůžkové oddělení 

 Zrakový nebo sluchový problém 

 Užívání léků (diuretika, narkotika, psychotropní 
látky, hypnotika, antidepresiva, 

antihypertenziva, laxantia) 

 

1b 

0b 

1b 

1b 

 

0b 

1b 

Soběstačnost 

 úplná (0b) 

 částečná (2b) 

 

 

2b 
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 nesoběstačnost (3b) 

Schopnost spolupráce 

 spolupracující (0b) 

 částečně spolupracující (1b) 

 nespolupracující (2b) 

 

 

0b 

Míváte někdy závratě? 0b 

Máte v noci nucení na močení? 1b 

Budíte se v noci a nemůžete usnout? 1b 

Tabulka č.9 

Celkem: 0-4 body bez rizika 

5-13 bodů střední riziko   

14-19 bodů vysoké riziko 

Pacient je hodnocen 8 body, patří tedy do skupiny středního rizika pádu. 

 

3.3 Závěr vstupního vyšetření 

Pacient byl diagnostikován s onemocněním stiff-person syndrom, které patří mezi 

muskuloskeletární paraneoplastické syndromy. V pacientově případě je nejvíce 

postižena oblast kyčelních kloubů a bederní páteře. Pacient trpí bolestmi, které ho často 

omezují v pohybu i jiných aktivitách. Bolesti jsou nejčastěji v přední části stehen, 

v tříslech a v bedrech, vzhledem ke změněnému stereotypu chůze v předklonu 

s omezeným souhybem horních končetin, dochází rovněž k přetěžování krční páteře, 

kdy si pacient stěžuje na občasné bolesti v cervikothorakálním přechodu. Pacient není 

schopen vzpřímeného stoje a stojí v předklonu, ulevuje si opíráním rukou o kolena. 

Při hodnocení soběstačnosti pacient patří do kategorie lehké závislosti na okolní 

pomoci, rovněž při hodnocení rizika pádu patří pacient do skupiny se středním rizikem 

pádu. Rovněž byl pozitivní Rhombergův test stoje II a III. Při vyšetření stoje bylo dále 

zjištěno, že pacient má zúženou stojnou bázi, s váhou hlavně na patách, 

pro vyrovnávání stoje v předklonu. Při vyšetření stability Véleho testem, který hodnotí 

hlavně funkci chodidel, byla zjištěna lehce porušená stabilita chodidla. Při vyšetření 
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pánve byla zjištěna výrazná anteverze pánve, kdy rozdíl mezi přední a zadní horní 

spinou je 4 cm. Při chůzi je omezen souhyb pánve hlavně v předozadním směru, 

laterální pohyby pánve jsou v normě. Při vyšetření pohyblivosti páteře byla zjištěna 

snížená pohyblivost bederní páteře do flexe, kdy norma prodloužení vzdálenosti je 5cm, 

ale u pacienta nebylo změřeno žádné prodloužení vzdálenosti. Podle Stiborovy, Ottovy 

inklinační a reklinační zkoušky je rovněž omezený rozsah thorakolumbální páteře. 

U krční a hrudní páteře nebyly zjištěny žádné výrazně změny v rozsahu pohybu, jak 

už omezení či kompenzační hypermobility. Bederní páteř je 

ve výrazném hyperlordotickém postavení s omezením extenze. Extenze trupu je pouze 

v oblasti krční a hrudní páteře. Rozsah kyčelních kloubů je rovněž omezen, nulové 

postavení v kyčelních kloubech je ve flekčním postavení a je omezena zevní rotace 

v levém kyčelním kloubu. Aktivně nelze provést extenzi v kyčelním kloubu. Oblasti 

třísel a přední části stehen jsou palpačně bolestivé, pravděpodobně díky kalcifikacím 

ve stehenních svalech a tříslech. Dále byl palpačně zjištěn hypertonus extenzorů páteře, 

lýtkových svalů, břišních svalů, kde se jedná spíše o spasticitu, protože břicho je velmi 

špatně prohmatné. Palpačně byl rovněž zjištěn zvýšený tonus v trapézových svalech 

s trigger pointem v horní části levého trapézu. Dále je snížená pohyblivost zádových 

fascií kaudálním i kraniálním směrem. Při vyšetření dechového stereotypu jasně 

převažuje hrudní dýchání. Je zhoršená aktivita bránice a souhra břišních svalů, kde 

nejsou vidět dechové pohyby a je zvýšené svalové napětí. Břišní reflexy jsou 

nevýbavné. Při vyšetření pletence horní končetiny byla zjištěna stranová asymetrie, kdy 

je levé rameno výše, levá lopatka je také výše, prominuje levá clavicula a levá tajle je 

výrazněji vykrojená. Při vyšetření svalové síly byla zjištěna zmenšená aktivita 

adduktorů lopatky, svalová síla 3-. Pacient si stěžuje na občasné brnění obou malíčků 

na rukou. Šlachově-okosticové reflexy na horních končetinách jsou oboustranně 

zvýšené. Na dolních končetinách jsou šlachově-okosticové reflexy oboustranně velmi 

zvýšené. Spasticita dolních končetin dosahuje 2-3 stupně. Při vyšetření zkrácených 

svalů bylo zjištěno oboustranné zkrácení svalů m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor 

faciae latae, adduktory kyčelního kloubu, m. piriformis, m. quadratus lumborum, 

m. pectoralis major, m. trapezius, m. levator scapulae. Zkrácen byl rovněž 

i m. sternocleidomastoideus, což se rovněž projevilo na chybném stereotypu flexe krční 

páteře, kdy pacient flektuje předsunem brady. 
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3.4 Cíl terapie 

Stiff-person syndrom je onemocnění, kde aplikace fyzioterapeutických postupů je cílena 

především na zmírnění důsledků, které s sebou vlastní onemocnění přináší. Vzhledem 

k závěru vstupního vyšetření byly stanoveny nejdůležitější cíle terapie takto: 

Vzhledem ke zvýšenému svalovému napětí a vzhledem k tomu, že psychický stav 

pacienta velmi ovlivňuje bolestivost a celkovou schopnost pohybu byl jako první cíl 

terapie stanoven nácvik celkové relaxace pacienta. K nácviku relaxace dobře slouží 

i nácvik správného stereotypu dýchání, kdy je důležité pacienta poučit o břišním 

dýchání, o správném zapojení bránice. Vhodná je jak dechová gymnastika, lokalizované 

dýchání, tak i další postupy respirační fyzioterapie. K podpoře relaxace je rovněž 

vhodné aplikovat protahovací techniky na zkrácené svaly, měkké techniky 

na hypertonické svaly a protažení a masáž zádových fascií a podkoží.  

Pro pacienta je dále důležitý nácvik stability ve stoji a při chůzi. Proto je vhodná 

sensomotorická stimulace a nácvik správného stereotypu chůze, nebo alespoň 

stereotypu chůze, který je pro tělo méně zatěžující.  

Pro zachování mobility pacienta je důležité zlepšení nebo alespoň udržení rozsahu 

pohybu již v omezených oblastech a to hlavně v kyčelních kloubech a bederní páteři. 

Jsou vhodné jak aktivní pohyby, pasivní pohyby, tak pohyb v představě.  

Stiff-person syndrom je multiorgánové onemocnění, které postihuje celý systém 

a značně ovlivňuje život člověka. Držení pacienta v předklonu je náročné nejen fyzicky, 

ale i psychicky. Proto je důležitou součásti terapie psychická podpora pacienta 

a celková motivace k rehabilitaci. 
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3.5 Průběh terapie 

Návrh terapie: 

- techniky měkkých tkání 

- LTV 

- Analytické posilování oslabených svalů dle Jandy 

- PIR dle Lewita pro snížení hypertonu svalů 

- PIR s následným protažením pro terapii zkrácených svalů 

- Dechová fyzioterapie 

- Nácvik stability, sensomotorická stimulace 

- Relaxační cvičení  

-  

2. terapeutická jednotka: 26.1. 2015 

St.p.: 

Subj.: Pacient se cítí docela unaven, je po první dávce plasmaferézy a stěžuje si svědění 

a bolestivost v oblasti kanyly na krku, dále pacienta trápí bolest pravé DK v tříslech 

a bolest v bedrech. Pacient kvůli bolestem příliš nespal. 

Obj.: Pacient dobře komunikuje a spolupracuje, je na něm ovšem vidět únava a je 

rovněž patrno, že pohyb je pro něj dost fyzicky náročný, hlavně kvůli bolestem. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění svalového hypertonu bederního oblasti a stehna, nácvik dechového stereotypu. 

Zlepšení pohyblivosti kyčelního kloubu. Protažení zkrácených svalových skupin kolem 

kyčelního kloubu.  

Návrh terapie: 

- TMT- uvolnění lumbální facie 
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- Aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kloubech DKK, hlavně 

kyčelních kloubů 

- PIR s protažením 

- Respirační fyzioterapie: lokalizované dýchání, nácvik dechové vlny 

Provedení: 

- manuální uvolnění kůže a podkoží (Kiblerova řasa) se zřetelem především  

na oblast beder, uvolnění i pomocí míčkování. Protažení lumbodorzální  

fascie kraniálním i kaudálním směrem dle Lewita, oboustranně. 

- nácvik bráničního dýchání a správného stereotypu dechové vlny (směrem  

disto-proximálním)  

- aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kyčelních kloubech byly 

provedeny bez potíží na levé dolní končetině, nicméně na pravé DK pacienta chytaly 

křeče, proto byla terapie předčasně ukončena a provedeny měkké techniky hlavně 

na m. rectus femoris pravé DK, kde pacient uváděl problémy 

- PIR s protažením flexory a adduktory stehna  

Výsledek: 

Zlepšení posunlivosti kůže a podkoží v oblasti beder. Pacient cítí uvolnění v oblasti 

beder. Nácvikem dýchání došlo k uvolnění svalů hlavně v krční oblasti. Po provedení 

aktivních pohybů a PIR s protažených nedošlo k výraznému zvýšení hybnosti nicméně 

pacient uvádí značný pocit relaxace v oblasti kyčelních kloubů. 
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3. terapeutická jednotka: 27.1. 2015 

St.p.: 

Subj.: Pacient se cítí lépe než včera. Pacienta trápí bolest pravé DK v tříslech a bolest 

v bedrech. Pacient kvůli bolestem příliš nespal.  

Obj.: Pacient dobře komunikuje a spolupracuje. Po krevním rozboru byly pacientovi 

zjištěny zvýšené zánětlivé markery, pravděpodobně infekce z kanyly na krku, proto byla 

přerušena léčba plasmaforézou a nasazeny antibiotika. Pacient nemá zvýšenou teplotu, 

proto cvičit můžeme, ale pouze v mírnějším režimu. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění svalového hypertonu bederního oblasti a stehna, nácvik dechového stereotypu. 

Zlepšení pohyblivosti kyčelního kloubu. Protažení zkrácených svalových skupin kolem 

kyčelního kloubu.  

Návrh terapie: 

- TMT- uvolnění lumbální facie 

- Aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kloubech DKK, hlavně 

kyčelních kloubů 

- PIR s protažením 

- Nácvik dechového stereotypu, lokalizovaného dýchání 

Provedení: 

- manuální uvolnění kůže a podkoží (Kiblerova řasa) se zřetelem především na oblast 

beder, uvolnění i pomocí míčkování v proximo-distálním směru. Protažení 

lumbodorzální fascie kraniálním i kaudálním směrem dle Lewita, oboustranně. 

- nácvik bráničního dýchání a správného stereotypu dechové vlny (směrem disto-

proximálním), dechová gymnastika 

- aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kyčelních kloubech byly 

provedeny v 6 opakováních 
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- PIR s protažením flexory a adduktory stehna  

Nácvik lokalizovaného dýchání: břišní, středí a horní hrudní typ dýchání. Pro facilitaci 

využit manuální kontakt přiložením rukou na danou oblast. Nácvik dechové vlny. 

Prováděno vleže na zádech s pokrčenými koleny. 

Výsledek: 

Pacient uvádí pocit uvolnění v oblasti bederní páteře. Při nácviku správného dechového 

stereotypu pacient obtížně zapojuje břišní svalstvo. Pacientovi byla vysvětlena dechová 

gymnastika z flexí v ramenním kloubu s nádechem a zpět podél těla s výdechem, rovněž 

to samé v abdukci. Pacientovi byla dechová gymnastika doporučena jako autoterapie, 

jak pro zlepšení dýchání, tak pro uvolnění napětí prsních svalů a trapézů. Pacientovi 

vyhovuje lokalizované dýchání pro lepší uvědomění a aktivaci svalů. Po provedení 

aktivních pohybů a PIR s protažených došlo ke zvětšení rozsahu extenze kyčelních 

kloubů, maximálně o 5°.  

 

4. terapeutická jednotka: 28.1. 2015 

St.p.: 

Subj.: Pacient se cítí poměrně dobře. V noci spal pouze do čtyř do rána, pak nemohl 

usnout kvůli bolestem v bedrech. Trápí ho starosti kvůli zaměstnání a odsunutí další 

plasmaforézy za měsíc. 

Obj.: Pacient dobře komunikuje a spolupracuje. Je dnes dobře naladěn a vtipkuje. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění zvýšeného napětí v oblasti beder a kyčelního kloubu, posílení extenzorů 

kyčle. Zlepšení nebo alespoň udržení rozsahu pohybu kyčelních klubů a bederní páteře. 

Zlepšení stabilizačních schopností páteře. Zlepšení stability a rovnováhy. Zlepšení 

stereotypu chůze, aby nebyla chůze tolik fyzicky náročná a pokud možno, co nejméně 

zatěžující pohybový aparát. 
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Návrh terapie: 

- TMT- míčkování, protažení lumbální facie 

- Aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kloubech DKK, hlavně 

kyčelních kloubů, extenze v kyčelním kloubu, 

- PIR s protažením 

- LTV analytické vleže na lehátku: pasivní pohyby 

- Cviky pro posílení a úpravu funkce stabilizačního systému páteře 

- Senzomotorická stimulace (nácvik malé nohy) 

- Nácvik a korekce stereotypu chůze 

Provedení: 

- manuální uvolnění kůže a podkoží (Kiblerova řasa) se zřetelem především na oblast 

beder, míčkování. Protažení lumbodorzální fascie kraniálním i kaudálním směrem dle 

Lewita, oboustranně. V leže na břiše s DKK dolů z lehátka. 

- nácvik bráničního dýchání a správného stereotypu dechové vlny (směrem  

disto-proximálním), lokalizované dýchání. V leže na zádech na lehátku. 

- pasivní pohyby do extenze, abdukce, addukce a rotace, aktivní pohyby s dopomocí 

pro zachování hybnosti, pacient šlape jednou nohou jako na kole s propínáním špičky 

v maximální extenzi v kyčelních kloubech 

- PIR s protažením flexory a na krátké i dlouhé adduktory stehna  

- Cviky pro posílení a úpravu funkce stabilizačního systému páteře vleže na zádech: 

Pacient leží na zádech s pokrčenými koleny. S výdechem se snaží dolní žebra 

přibližovat k pánvi. Počet opakování 5krát. Pacient, který leží na zádech, si přitáhne 

kolena na břicho a snaží se co nejvíce přitisknout bedra k podložce, poté DKK postupně 

natahuje a snaží se udržet bedra ve výchozí pozici. Opakováno 5x. Dále nácvik malé 

nohy v sedě. Nácvik zaměřen na optimální rozložení váhy na všechny 3 opěrné body 
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chodidel. Stabilizační cvičení s postrkováním k vychýlení pacienta z osy v sedě 

na lehátku. 

- Nácvik chůze s korekcí zaměřenou hlavně na šetření krční páteře. 

Výsledek: 

Pacient reaguje dobře na měkké techniky a uvádí pocit uvolnění v bederní páteři, 

hybnost se ovšem příliš neměnní. Jako první technika bylo provedeno lokalizované 

dýchání, aby si pacient lépe uvědomil jednotlivé svaly či svalové skupiny, poté jsme 

nacvičovali hlavně břišní dýchání, kdy je nutné pacientovi připomínat relaxaci flexorů 

krční páteře, má tendenci přesouvat bradu. Pasivní pohyby DKK provedeny v šesti 

opakováních. Dále aktivní pohyby s dopomocí, terapeut podpírá patu, aby pacient 

neměl tendence prohýbat se ještě více v bedrech. PIR s protažením krátkých a dlouhých 

adduktoru kyčelního kloubu pacientovi nepůsobila obtíže, zvětšení rozsahu pohybu 

přibližně do 2-5°. Pacient si při cvičení oblíbil cvik z přitaženými koleny na břicho, 

protože to je pro něj úlevová poloha, která zmírňuje bolesti v bedrech. Stabilizační 

cvičení pacienta bavila, správná aktivace svalů plosky byla však náročnější 

na provedení. 

 

5. terapeutická jednotka: 29.1. 2015 

St.p.: 

Subj.: Pacient se cítí unaven. Pacienta trápí bolest pravé DK v tříslech a bolest 

v bedrech. Pacient kvůli bolestem příliš nespal. 

Obj.: Pacient podřimoval při mém příchodu na posteli, obvykle bývá už vzhůru aktivní. 

Dobře komunikuje a spolupracuje, dnes je na něm ovšem vidět únava a je rovněž 

patrno, že pohyb je pro něj dost fyzicky náročný, hlavně kvůli bolestem. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění svalového hypertonu bederního oblasti a stehna, nácvik dechového stereotypu. 

Zlepšení pohyblivosti kyčelního kloubu. Protažení zkrácených svalových skupin kolem 

kyčelního kloubu.  
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Návrh terapie: 

- TMT- uvolnění lumbální facie 

- Terapie horkou rolkou 

- Aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kloubech DKK, hlavně 

kyčelních kloubů 

- PIR s protažením 

Provedení: 

- manuální uvolnění kůže a podkoží (Kiblerova řasa) se zřetelem především  

na oblast beder, uvolnění i pomocí míčkování. Protažení lumbodorzální  

fascie kraniálním i kaudálním směrem dle Lewita, oboustranně. Terapie horkou rolkou 

na bederní oblast pro uvolnění svalového hypertonu v bedrech. Do pevně srolovaného 

ručníku jsme nalili vodu o teplotě zhruba 70°C, poté se provádělo tažení rolkou ručníku 

v disto-proximálním směru. (Fotodokumentace viz. příloha 6). 

- nácvik bráničního dýchání a správného stereotypu dechové vlny (směrem  

disto-proximálním)  

- aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kyčelních kloubech do natažení 

(extenze) a abdukce v leže na zádech. Cviky na protažení bederní oblasti, pacient vleže 

na boku na okraji lehátka snaží se koleno vrchní DKK spustit z lehátka, spodní 

končetina co nejvíce natažena bez bolesti. 

- PIR s protažením flexory a adduktory stehna  

Výsledek: 

Pacient se po terapii cítil unavený, cviky zvládá, ale jsou pro něj poměrně obtížné. 

Terapie horkou rolkou byla pro pacienta uvolňující. Hrudní typ dýchání nebyl 

pro pacienta příliš obtížný, ale břišní typ dýchání je hůře proveditelný a dechové 

pohyby břišní stěny jsou sotva patrné. Před provedením nácviku břišního dýchání bylo 

provedeno lokalizované dýchání do břicha, pro lepší aktivaci břišních svalů a lepší 
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uvědomění si pacientem. Při LTV, SMS i nácviku chůze pociťuje slabší a více 

bolestivější PDK, obj. lze pozorovat větší zatížení LDK. Při cvičení flexe v kyčelním 

klubu a nataženou DK, se při cvičení s PDK objevuje se bodavá bolest v oblasti bederní 

části zad. 

6. terapeutická jednotka: 30.1. 2015 

St.p.: 

Subj.: Pacient se cítí dobře. Dnes si tolik nestěžuje na bolesti, hodnotil by je stupněm 6 

z 10 stupňů (10 nejhorší bolest). 

Obj.: Pacient je dnes dobře naladěn. Na cvičení se docela těší, dobře spolupracuje. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění svalového hypertonu bederního oblasti a stehna, nácvik dechového stereotypu. 

Zlepšení pohyblivosti kyčelního kloubu. Protažení zkrácených svalových skupin kolem 

kyčelního kloubu. Stabilizace. Nácvik chůze.  

Návrh terapie: 

- TMT- uvolnění lumbální facie 

- Aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kloubech DKK, hlavně 

kyčelních kloubů 

- PIR s protažením 

- Autoterapie na protažení trapézových svalů 

- Cviky pro posílení a úpravu funkce stabilizačního systému páteře 

- Senzomotorická stimulace ( stimulace míčkem, nácvik malé nohy, 3 bodová 

opora) 

- Nácvik a korekce stereotypu chůze 

- Kineziotaping 

Provedení: 
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- manuální uvolnění kůže a podkoží (Kiblerova řasa) se zřetelem především  

na oblast beder, uvolnění i pomocí míčkování. Protažení lumbodorzální  

fascie kraniálním i kaudálním směrem dle Lewita, oboustranně. 

- nácvik bráničního dýchání, stereotypu dechové vlny (směrem  

disto-proximálním)  

- aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kyčelních kloubech: bez potíží 

- PIR s protažením flexory a adduktory stehna, pacient byl instruován o autoterapii 

na protažení zkrácených trapézových svalů pro uvolnění krční páteře 

- Cviky pro posílení a úpravu funkce stabilizačního systému páteře vleže na zádech: 

Pacient je v poloze na čtyřech korekce lepšího držení trupu. Pacient se snaží střídavě 

odlepit pravou a levou horní končetinu tak, aby zachoval postavení trupu. Počet 

opakování 5krát. Pacient, který leží na zádech, si přitáhne kolena na břicho a snaží se co 

nejvíce přitisknout bedra k podložce, poté DKK postupně natahuje a snaží se udržet 

bedra ve výchozí pozici. Opakováno 5x. Pacient jezdí chodidlem po míčku 

„s bodlinkami“ pro stimulaci plosky nohy, nácvik 3 bodové opory, nácvik malé nohy 

v sedě. Stabilizační cvičení s postrkováním k vychýlení pacienta z osy v sedě 

na lehátku. Pacient sedí na lehátku s bérci spuštěnými z lehátka, nedotýká se špičkami 

země. Pacient upaží a snaží se nejprve vytáhnout za levou rukou kolmo k levé stěně 

a pak na opačnou stranu. 

- Nácvik chůze s korekcí zaměřenou hlavně na šetření krční páteře. 

- Na závěr terapie jsem pacientovi jsem aplikovala kineziotape oblasti mezi lopatkami 

pro posílení m. thoracicus longus a mezilopatkových svalů, které jsou kompenzačně 

oslabeny vznikem hypertonu a kontraktur paravertebrálních svalů bederní oblasti. 

Výsledek: 

Po aplikaci měkkých technik a protažení lubmálních facií v kraniálním a kaudálním 

směru došlo k uvolnění v bedrech. Pacient si při aktivních pohybech dnes méně stěžoval 

na bolesti v bedrech. Při aktivních pohybech na LDK při extenzi v kyčelním kloubu 

zabolelo pacienta v levém tříslu, proto jsme už jen zlehka protáhli. Cvičení v kleku 
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na čtyřech bylo pro pacienta náročnější, ale bavilo ho. Pacient říkal, že trénoval malou 

nohu a na pravé plosce došlo k mírnému zlepšení při cvičení. Velmi si oblíbil 

sensorickou stimulaci plosek. Při cviku v sedě s upaženými HKK se pacientovi povedlo 

vyhnout do strany jen asi o 5cm, aniž by ztratil rovnováhu, takže to nebylo doporučeno 

když cvičí sám. Není tolik stabilní, jak si myslí. Aplikovaný kineziotape pacientovi není 

nepříjemný, nedráždí. Má pocit napřímení v hrudníku. Kineziotape bylo doporučeno si 

nechat přes víkend, kdy nemá tolik rehabilitace. 

7. terapeutická jednotka: 2.2. 2015 

St.p.: 

Subj.: Pacient se cítí dobře. Kineziotape přes víkend měl trochu vliv na hrudní páteř, ale 

pacientovy hlavní problémy moc neovlivnil. Pacient v noci dobře spal. Bolesti dnes 

nejsou tak hrozné. 

Obj.: Pacient je komunikativní, dobře spolupracuje. Myslím, že aplikace kineziotapu 

nebyla příliš efektivní. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění svalového hypertonu bederního oblasti a stehna, nácvik dechového stereotypu. 

Zlepšení pohyblivosti kyčelního kloubu. Protažení zkrácených svalových kyčelního 

kloubu. Zlepšení stability a stereotypu chůze. 

Návrh terapie: 

- TMT- uvolnění lumbální facie 

- Aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kloubech DKK, hlavně 

kyčelních kloubů 

- PIR s protažením 

- Cviky pro posílení a úpravu funkce stabilizačního systému páteře 

- Nácvik a korekce stereotypu chůze 
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Provedení: 

- manuální uvolnění kůže a podkoží (Kiblerova řasa) se zřetelem především  

na oblast beder, uvolnění i pomocí míčkování. Protažení lumbodorzální  

fascie kraniálním i kaudálním směrem dle Lewita, oboustranně. 

- nácvik bráničního dýchání a správného stereotypu dechové vlny (směrem disto-

proximálním)  

- aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kyčelních kloubech bez bolesti či 

křečí v dolních končetinách, extenze, abdukce, addukce, rotace 

- PIR s protažením flexory a adduktory stehna  

- Cviky pro posílení a úpravu funkce stabilizačního systému páteře vleže na zádech: 

Pacient je v poloze na čtyřech korekce lepšího držení trupu. Pacient se snaží střídavě 

odlepit pravou a levou horní končetinu tak, aby zachoval postavení trupu. Počet 

opakování 5krát. Pacient, který leží na zádech, si přitáhne kolena na břicho a snaží se 

co nejvíce přitisknout bedra k podložce, poté DKK postupně natahuje a snaží se udržet 

bedra ve výchozí pozici. Opakováno 5x. Stabilizační cvičení s postrkováním 

k vychýlení pacienta z osy v sedě na lehátku. Pacient sedí na lehátku s bérci spuštěnými 

z lehátka, nedotýká se špičkami země. Pacient upaží a snaží se nejprve vytáhnout 

za levou rukou kolmo k levé stěně a pak na opačnou stranu. Pacientovi byla doporučena 

senzomotorická stimulace jako autotrénink. 

- Nácvik chůze s korekcí zaměřenou hlavně na šetření krční páteře, se zaměřením 

na správnou centraci ramenního kloubu při opoře o chodítko a zapojení 

mezilopatkových svalů. 

 

Výsledek: 

Pacient dobře reaguje na měkké techniky bederní oblasti a protažení lumbální fascie. 

Při aktivních pohybech byla dnes slabší pravá končetina, ale bolesti nebyly. Pacient byl 

po cvičení docela unaven. Protažení zkrácených svalových skupin v oblasti kyčelních 

kloubů má pozitivní efekt a přináší pacientovi úlevu. Pacient rovněž lépe zvládá cvičení 
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na stabilizaci trupu. Při cvičení v sedě na lehátku se vzpaženými(abdukce 90°) pažemi 

je pacient ale stále nestabilní. Pacient už si lépe pamatuje doporučení pro správný 

stereotyp chůze, takže je celkový projev chůze lepší, protože se nemusí soustředit 

na tolik věcí. 

8. terapeutická jednotka: 3.2. 2015 

St.p.: 

Subj.: Pacient se dnes cítí docela dobře. Stěžuje si na bolesti v levém třísle, pravé tříslo 

je rovněž bolestivé jako dříve, ale nyní je bolest v levém třísle horší. V noci dobře spal, 

ale kvůli bolesti ze vzbudil už ve čtyři hodiny. Včera večer dlouho seděl u počítače. 

Obj.: Pacient dobře spolupracuje, je poměrně dobře naladěn, ale je vidět, že pohyb 

na lůžku je pro něj docela bolestivý. Vzhledem k tomu, že bude brzo propuštěn do Písku 

a je to naše předposlední terapie, tak zopakujeme autoterapii na doma. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění svalového hypertonu bederního oblasti a stehna, nácvik dechového stereotypu. 

Zlepšení pohyblivosti kyčelního kloubu. Protažení zkrácených svalových skupin kolem 

kyčelního kloubu. Zlepšení stability a stereotypu chůze. Reedukace autoterapie. 

Návrh terapie: 

- TMT, terapie horkou rolkou- uvolnění lumbální fascie 

- Aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kloubech DKK, hlavně 

kyčelních kloubů 

- PIR s protažením 

- Cviky pro posílení a úpravu funkce stabilizačního systému páteře 

- Nácvik a korekce stereotypu chůze 

Provedení: 

- Terapie horkou rolkou. Protažení lumbodorzální fascie kraniálním i kaudálním 

směrem dle Lewita, oboustranně. 
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- lokalizované dýchání hlavně do spodní části hrudníku a do břicha, nácvik bráničního 

dýchání a správného stereotypu dechové vlny (směrem disto-proximálním)  

- aktivní pohyby s dopomocí pro zachování hybnosti v kyčelních kloubech byly 

provedeny bez potíží, extenze, flexe , abdukce addukce, rotace 

- PIR s protažením flexory a adduktory stehna  

- Cviky pro posílení a úpravu funkce stabilizačního systému páteře vleže na zádech: 

Pacient je v poloze na čtyřech, odlepuje HKK. Počet opakování 5krát. Pacient, který 

leží na zádech, si přitáhne kolena na břicho a snaží se co nejvíce přitisknout bedra 

k podložce, poté DKK postupně natahuje a snaží se udržet bedra ve výchozí pozici. 

Opakováno 5x. Stimulace chodidla míčkem, nohy, nácvik 3 bodové opory, nácvik malé 

nohy v sedě. Stabilizační cvičení s postrkováním k vychýlení pacienta z osy v sedě 

na lehátku. 

- Nácvik chůze s korekcí zaměřenou hlavně na šetření krční páteře. 

Výsledek: 

Pacient reaguje dobře na terapii horkou rolkou, rovněž po protažení lumbální fascie má 

pacient pocit úlevy v bedrech. Při provedení dechové vlny stále nejsou příliš patrné 

pohyby břišní stěny, proto byla pacientovi rovněž doporučena dechová gymnastika jako 

součást autoterapie, pro zlepšení dechové kapacity hrudníku. Pacient zvládl cvičení 

aktivními pohyby bez bolestí. Nácvik stabilizace trupu je stále lepší, ale ne moc 

od včerejší terapie. Stereotyp chůze je lepší, pacient si myslí na držení krční a hrudní 

opory. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor:5.2. 2015 

9. terapeutická jednotka  

Vyšetření stoje:  

Pacient není schopen vzpřímeného stoje. Pacient je schopen stát bez pomůcky 

v předklonu, úlevová poloha je opření rukou o kolena. Pro vyšetření stoje může pacient 

stát s chodítkem, protože to není tak namáhavé pro delší dobu stání. 

Aspekce zezadu: 

- Spíše užší stojná báze, L noha více vytočena mediálně s větším zatížením 

na vnější části paty 

- Paty symetrické bez otlaků 

- Kontura lýtek a Achillovy šlachy je symetrická 

- Kožní záhyby na zadní straně stehen v oblasti průběhu flexorů kolenního 

kloubu, oboustranně 

- L koleno vtočené mediálně, výše položená L popliteální rýha 

- Výška crist symetrická 

- Hyperlordóza lumbální páteře, zvýšením napětím paravertebrálních svalů 

- Více elevovaná L lopatka 

- P rameno je níž než L 

- Olovnice (spuštěná ze záhlaví, pritruberantia occipitalis externa) prochází 

středem stojné báze a intergluteální rýhou 

Aspekce z boku: 

- Předsun hlavy, mírná protrakce ramen, 

- Hyperkyfóza v hrudní páteři 

- Hyperlordóza v bederní páteři 
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- Břišní stěna bez prominence 

- Anteverze pánve 

- Hyperextenze v kolenních kloubech 

- Rozložení váhy spíše na patách (vzhledem k předkloněnému držení těla 

nutné pro vyrovnání stability) 

 

Aspekce zepředu: 

- Olovnice prochází středem stojné báze a pupíkem, středem horní části 

hrudníku. Hlava uhýbá mírně doleva. 

- L clavicula více prominuje a je výše postavena 

- Tajle, prsní svaly vyšetřeny v sedu: L tajle více vykrojená, prsní svaly 

symetrické 

- Břišní stěna vyšetřena v sedu: bez prominence, nejsou viditelné dechové 

pohyby 

- Stojná báze je užší 

- L noha vytočená více vnitřně 

Variace vyšetření stoje: 

- Stoj na dvou vahách: PDK: 36kg, LDK:34kg, fyziologické rozložení váhy, 

váha více na PDK 

- Rhomberg I, negativní, II, III: pozitivní, patrné oscilace v předozadním 

směru 

- Trendelenburgova zkouška: pacient není schopen zaujmout výchozí polohu 

- Stoj na P noze: stabilní s chodítkem, bez chodítka méně stabilní,  

- Stoj na L noze: stabilní s chodítkem, bez chodítka méně stabilní, ale lepší 

než na PDK 
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- Dynamické vyšetření stoje: střední (výchozí) postavení pacienta je flexe 

v kyčelních kloubech, pacient tedy stojí v předklonu. Flexe trupu je hlavně v krční 

a hrudní páteři. Úklony symetrické. Extenze možná jen v krční, horní a střední 

hrudní páteři. 

Vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy: (Haladová, 2003) 

Stereotyp dýchání: dech pravidelný, 14 dechů/ minutu, převládá horní hrudní typ 

dýchání. Břišní stěna bez patrné dechové vlny. 

Flexe šíje: předsun brady, bez obloukovité flexe, flexe s odporem bez obtíží, flexe šíje 

20s čtení, bez problémů se čtením 

Abdukce v ramenním kloubu: P, L: beze změny pohybového stereotypu (m. 

supraspinatus, m. deltoideus, m. trapezius kontralaterální, m. trapezius ipsilaterální, m. 

quadratus lumborum) 

Pro vyšetření stereotypu extenze v kyčelním kloubu, abdukce v kyčelním kloubu, flexe 

trupu pacient není schopen ani zaujmout výchozí postavení, předpokládáme tedy změny 

v  těchto hybných stereotypech. 

Palpace: 

- Velký hypertonus extenzorů páteře, hlavně v lumbální oblasti 

- Velký hypertonus břišních svalů až spasticita, břicho obtížně prohmatné 

- Palpačně citlivý m. trapezius, Trigger point: horní část m. tapezius vlevo 

- Hypertonus stehenních svalů a svalů lýtek 

- Snížená pohyblivost zádových fascií 

Vyšetření pánve: 

Výška a symetrie cristae iliacae Symetrické 

Výška a symetrie SIPS Symetrické 

Výška a symetrie SIAS Symetrické 

SIAS×SIPS Anteverze pánve (4cm) 

Spine sign  Pacient neprovede vzpřímený stoj 
Tabulka č.10 
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Vyšetření pohyblivosti jednotlivých úseků páteře: výchozí pozice stoj v předklonu 

Schoberova vzdálenost 0 cm 

Stiborova vzdálenost + 5cm 

Forestierova fleche (v sedě) 0 cm 

Čepojevova vzdálenost + 3,5 cm 

Ottova inklinační vzdálenost + 3 cm 

Ottova reklinační vzdálenost - 3cm 

Thomayerova vzdálenost Dotek prsty 

Úklony (lateroflexe) L 20°× P 20° 
Tabulka č.11 

Vyšetření chůze:  

- Antalgická chůze v předklonu 

- Peroneální typ chůze dle Jandy 

- Rytmus pravidelný, stejná délka kroku 

- Našlapování na patu, odvíjení přes špičku 

- Omezení souhybů pánve, pánev v anteverzi, laterolaterální posun v normě ( 

max. 2cm na obě strany) 

- Šířka stojné báze je zúžená oproti šířce pánve 

- Chůze s nepatrným souhybem horních končetin ( bez chodítka). Jinak opora 

o chodítko 

- Variace chůze (s chodítkem): chůze po špičkách, chůze na patách, chůze 

o zúžené bázi, chůze se zavřenýma očima, chůze pozpátku: bez patologických nálezů 
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Antropometrické měření: 

HORNÍ KONČETINA 

Levá Měření délky Pravá 

75 cm Celé paže (akromion-

daktylion) 

75 cm 

51cm Paže a předloktí (akromion- 

proc.styl.radialis) 

51 cm 

31cm Paže (akromion- 

epicon.rad.) 

31cm 

29cm Předloktí (olecranon- proc. 

styl. ulnae) 

29cm 

22cm Ruka (spojnice pp. 

styloidei- daktylion) 

22cm 

 Měření obvodu  

31 cm Paže –kontr. 31 cm 

29 cm Paže- relax. 29 cm 

25 cm Přes loket.  25 cm 

23 cm Předloktí 23 cm 

18 cm Přes zápěstí 18 cm 

20 cm Přes hlavičky metakarpů 20 cm 

DOLNÍ KONČETINA 

Levá Měření délky Pravá 
82 cm Anatomická 82 cm 
85 cm Funkční  85 cm 
42 cm Femuru 42 cm 
38 cm Bérce 38 cm 
29 cm Planty 29 cm 

 Měření obvodu  
49 cm Stehna I 49 cm 
46 cm Stehna II 46 cm 
40 cm Přes koleno 40 cm 
38 cm Lýtka 38 cm 
22 cm Nad kotníky 22 cm 
30 cm Přes nárt a patu 30 cm 
25 cm Přes hlavičky metatarzů 25 cm 

Tabulka č.12 
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Goniometrické vyšetření: (vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní- aktivně) 

 P L 

Hlezenní kloub: S: 20-0-30 S: 20-0-20 

Kombinované 

(everze, inverze) 

10-0-10 15-0-10 

Kolenní kloub: S: 0-0-110 S: 0-0-105 

Kyčelní kloub: S: 0-50-95 S: 0-40-100 

 F: 40-0-20 F: 40-0-15 

 R: 20-0-25 R: 20-0-10 

Ramenní kloub: S: 25-0-170 S: 25-0-170 

 F: 155-0-0 F: 155-0-0 

 R: 90-0-25 R: 70-0-25 

 T: 30-0-130 T: 25-0-130 

Loketní kloub: S: 130-0-5 S: 130-0-5 

Zápěstí: S: 80-0-85 S: 80-0-85 

 F: 25-0-45 F: 25-0-45 
Tabulka č.13 

 

Test hypermobility dle Jandy: (Janda, 1982) 

zkouška rotace hlavy L neg. P neg. 

zkouška šály L neg. P neg. 

zkouška zapažených rukou L neg. P neg. 

zkouška založených rukou Negativní 

zkouška extendovaných loktů Negativní 

zkouška sepjatých rukou Negativní 

zkouška úklonu L neg. P neg. 
Tabulka č.14 

Vyšetření úchopů dle Nováka: (Haladová & Nechvátalová, 2010) 

- Dominantní končetina: pravá 

- Jemná motorika: štipec, pinzetový úchop, klíčový úchop: svede na obou HKK 

v plném rozsahu, špetka bilaterálně méně bratná- stisk vydatný 

- Silový úchop: kulový, válcový, háček: svede oboustranně v plném rozsahu 
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Vyšetření svalové síly: orientační analytické vyšetření svalové síly dle Jandy (poloha 

v leže na břiše vždy pacient leží trupem na lůžku a DKK z lůžka dolu) 

- Síla stisku „vydatná“ 

Flexe krku 5 5 

Extenze krku 5 5 

Flexe trupu 4 

Flexe trupu s rotací 4 4 

Adduktory lopatky 4 

  3+ 3+ 

Flexe v ramenním kloubu 5 5 

Extenze v ramenním kloubu 5 5 

Abdukce v ramenním 
kloubu 

5 5 

Horizontální addukce ram. 
kloubu 

5 5 

Zevní rotace ram. kloubu 5 5 
Vnitřní rotace ram. kloubu 5 5 
Flexe v loketním kloubu 5 5 
Flexe v kyčelním kloubu 

(v možném rozsahu) 
5 5 

Extenze v kyčelním kloubu 
(v možném rozsahu) 

4- 4- 

Abdukce v kyč. kloubu 5 5 
Addukce v kyč. kloubu 5 5 

Zevní rotace kyč. kloubu 5 5 
Vnitřní rotace kyč. kloubu 4 4 
Flexe v kolenním kloubu 5 5 

Extenze v kolenním kloubu 5 5 
Plantární flexe hlezna 5 5 
Dorsální flexe hlezna 5 5 

Tabulka č.15 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: (Janda, 2004) 

- Modifikace některých poloh dle schopností pacienta 

Svalová skupina/ stupeň zkrácení P L 

m.triceps surae (v sedě na lůžku)   

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 0 0 

flexory kyčelního kloubu   

m. iliopsoas 2 2 

m. rectus femoris 1 1 
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m. tensor fasciae latae 1 1 

adduktory kyčelního kloubu   

krátké adduktory 1 1 

dlouhé adduktory 1 1 

flexory kolenního kloubu   

m. biceps femoris 0 0 

semisvaly 0 0 

m. piriformis 1 1 

m. quadratus lumborum 2 2 

m. erector spinae Nelze vyšetřit 

(anteverze pánve) 

 

m. pectorlis major   

pars clavicularis a m. pectoralis minor 1 1 

pars sternocostalis 1 1 

pars abdominalis 1 1 

m. trapezius-horní část 1 1 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 
Tabulka č.16 

Neurologické vyšetření: v leže na zádech 

Pacient je orientován časem, prostorem i místem, bez fatických poruch. 

Vyšetření hlavových nervů: 

 N. olfactorius: bpn 

 N. opticus: bpn 

 N.oculomotorius: bpn 

 N. trochlearis: bpn 

 N. trigeminus: bpn 

 N. abducens: bpn 

 N. facialis: bpn 

 N. vestibulocochleris: bpn 

 N. glossopharyngeus: bpn 
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 N. vagus: bpn 

 N. accesorius: bpn 

 N. hypoglossus: bpn 

Vyšetření HKK: 

- Povrchové čití: taktilní, algické, termické: bpn 

- Hluboké čití (polohocit, pohybocit): bpn 

- Bicipitový reflex: L+ ; P+ 

- Tricipitový reflex: L+; P+ 

- Flexory prstů: L+; P+ 

- Pyramidové jevy  

 - Iritační: 

o r. Hoffmanův: neg.  

o  r. Trömnerův: neg. 

o  r. Justerův: neg.  

o r. Janiševského neg.  

o r. úchopový: neg.  

-  Zánikové: 

o příznak Mingazziniho: neg.  

o příznak Barré: neg.  

o Hanzalova zkouška: neg.  

o Dufourova pronační zkouška: neg.  

Vyšetření DKK: 
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- Povrchové čití: bpn 

- Hluboké čití: bpn 

- Patelární reflex: L++; P++ 

- Reflex Achillovy šlachy: L++; P++ 

- Medioplantární reflex: L++; P++ 

- Bilaterálně spasticita 2.-3. Stupně 

- Pyramidové jevy  

Iritační : 

o extenční – r. Babinskiho: neg.  

    – příznak vějíře: neg.  

   – r. Chaddockův: neg.  

o flekční – r. Žukovskyj–Kornylov : neg.  

Zánikové : 

o příznak Mingazziniho: neg.  

o fenomén retardace: neg. 

 

Břicho: epigastrický, mezogastrický a hypogastrický reflex: nevýbavný 

Mozečkové funkce: taxe, diadochokinéza: bpn 
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Hodnocení stabilizačních schopností: 

Test stabilizačních schopností bederní páteře dle australské školy (ústní sdělení doc. 

PaedDr. Pavlů Dagmar CSc., Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy III, 

katedra fyzioterapie, FTVS UK, 2013) 

Stabilita bederní páteře je značně omezena, protože dochází k souhybu pánví a beder, 

při posunutí jak pravé či levé DK. Při posunutí pravé nebo levé dolní končetiny jsou 

stabilizační funkce stejné. 

Test břišního lisu dle Koláře (Kolář, 2005)  

Kraniální posun žeber, zhoršená aktivita bránice a souhra břišních svalů, kvůli 

konstantnímu zvýšenému svalovému napětí. 

Extenční test dle Koláře 

Pacient nesvede ležet na břiše s nataženýma nohama, proto byl test proveden 

v modifikované formě: pacient leží horní části trupu na podložce, DKK dolů z postele 

Při extenzi páteře se aktivují hlavně extenzory krční a horní hrudní páteře. Aktivita 

svalů se snižuje směrem kaudálním. V oblasti lumbální páteře bez pohybů. Pacient si 

hodně pomáhá zapojením i m. triceps surae. 

Véleho test (Véle, 2006) 

LDK: B= lehce porušená stabilita, prsty jsou přitisknuty na podložku hlavně malíková 

strana, nejde vsunout papír hlavně na laterální straně paty 

PDK. B= lehce porušená stabilita, prsty pevně přitisknuty na podložku, váha rozložena 

více pravidelně než LDK 
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Barthelové test: 

Hodnocení testu:  samostatně bez pomoci 10b. 

   s pomocí   5b. 

   neprovede   0b. 

Činnost Provedení činnosti 
Hodnocení při 

přijetí 

Při 

propuštění 

1. najedení, napití samostatně bez pomoci 10 10 

2. oblékání samostatně bez pomoci 10 10 

3. koupání s pomocí 5 5 

4. osobní hygiena samostatně bez pomoci 10 10 

5. kontinence moči samostatně bez pomoci 10 10 

6. kontinence stolice samostatně bez pomoci 10 10 

7. použití WC samostatně bez pomoci 10 10 

8. přesun na lůžko – 

židli 
samostatně bez pomoci 10 10 

9. chůze po rovině samostatně bez pomoci 10 10 
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10. chůze po 

schodech 
s pomocí 5 5 

Celkové hodnocení  90 bodů 90 bodů 

Tabulka č.17 

Hodnocení stupně závislosti v základních všedních činnostech.  

0–40 bodů = vysoký stupeň závislosti  

41–60 bodů = střední stupeň závislosti  

61–95 bodů = lehký stupeň závislosti  

96–100 bodů = nezávislý 

Pacient je hodnocen 90 body z celkového skóre 100 bodů, tudíž se tedy řadí 

do kategorie lehkého stupně závislosti. 

 

 

Zhodnocení rizika pádu podle Conleyové (upravila Jurásková 2006): (Svobodová, 

2008) 

Rizikové faktory pro vznik pádu  

Anamnéza 

 DDD (dezorientace, deprese, demence) 

 Věk 65 a více let 

 Pád v anamnéze 

 Pobyt v prvních 24 hodin po přijetí nebo 
překladu na lůžkové oddělení 

 Zrakový nebo sluchový problém 

 Užívání léků (diuretika, narkotika, psychotropní 
látky, hypnotika, antidepresiva, 

antihypertenziva, laxantia) 

 

0b 

0b 

1b 

1b 

 

0b 

1b 
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Soběstačnost 

 úplná (0b) 

 částečná (2b) 

 nesoběstačnost (3b) 

 

 

2b 

Schopnost spolupráce 

 spolupracující (0b) 

 částečně spolupracující (1b) 

 nespolupracující (2b) 

 

 

0b 

Míváte někdy závratě? 0b 

Máte v noci nucení na močení? 1b 

Budíte se v noci a nemůžete usnout? 1b 

Tabulka č.19 

Celkem: 0-4 body bez rizika 

5-13 bodů střední riziko 

14-19 bodů vysoké riziko 

Pacient je hodnocen 7 body, patří tedy do skupiny středního rizika pádu. 

3.7 Závěr výstupního vyšetření 

Pacient s onemocněním stiff- peson syndrom trpí progresivním svalovým 

hypertonem postihujícím nejvíce oblast bederní páteře a kyčelních kloubů. Pacient 

není schopen zaujmout vzpřímený stoj a stojí v předklonu, úlevová poloha je opření 

rukou o kolena. Při chůzi bez chodítka je velmi nepatrný souhyb horních končetin. 

Pacient je lehce závislý na pomoci okolí. Pacient má zhoršenou schopnost stability, 

na což poukazuje jak vyšetření stoje Rhomberg II, III, tak vyšetření stabilizačních 

schopností páteře. Pacientovo držení těla je rovněž způsobeno anteverzí pánve, kdy 

rozdíl výšky přední spiny oproti zadní je o 4 cm menší. Flekční držení těla rovněž 

podporuje svalový hypertonus v bederní oblasti a hyperlordotizace pánve. Pacient 

má rovněž omezenou pohyblivost bederní páteře do flexe. Extenze bederní páteře je 

prakticky nemožná, proto veškerý pohyb při extenzi trupu je vykonáván krční 

a hrudní páteří. Kalcifikace v oblasti třísel a zvýšený svalový tonus omezují rozsah 
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kyčelních kloubu natolik, že střední postavení kloubu je prakticky ve flekčním 

postavení (45-50°). Palpačně byl dále zjištěn svalový hypertonus lýtkových svalů 

a svalů trapézového bez přítomných trigger pointů. Dle neurologického vyšetření 

byly zjištěny zvýšené šlacho-okosticové reflexy na horních končetinách a velmi 

zvýšené šlacho-okosticové reflexy na dolních končetinách, kde při vyšetření 

dosahuje spasticita 2.-3. stupně. 

3.8 Zhodnocení terapie 

Pacient absolvoval 9 terapeutických jednotek vždy v době trvání cca 60 minut, 

u kineziologických rozborů déle. Vedle terapeutických jednotek, které pacient 

absolvoval s terapeutem dle doporučení, prováděl autoterapeutické postupy jedenkrát 

denně. Na základě provedeného vstupního a výstupního kineziologického vyšetření je 

možné porovnáním výsledků a rovněž tak jejich vztažením ke stanoveným cílům 

hodnotit provedenou terapii jako přínosnou pro pacienta. Při hodnocení je nezbytné vzít 

v úvahu charakter základního onemocnění pacienta, u kterého v krátkém časovém 

úseku, po který byla fyzioterapie aplikovaná, není možné očekávat zásadní změny stavu 

pacienta. Nicméně k určitým pozitivním změnám došlo.  

Základním terapeutickým cílem bylo dosáhnout či přispět k relaxaci pacienta. 

Na základě subjektivního pocitu pacienta je možné konstatovat pocit celkového 

uvolnění po provedené terapii. Pokud uvažujeme lokální účinky aplikovaných technik, 

pacient dobře reagoval na měkké techniky v oblasti bederní páteře, terapii horkou 

rolkou či protahování bederní facie. Tyto formy terapie však nikdy neměly dlouhodobý 

efekt a pacient byl při následující terapii víceméně ve stejném stavu jako při předchozí 

terapii. I přes to, že pozitivní efekt uvedených technik byl ze strany pacienta především 

subjektivní, byly tyto techniky aplikovány opakovaně, jelikož přispívaly k celkovému 

ovlivnění stavu pacienta a dále tvořily přípravu pro další terapie. 

Dalším cílem bylo ovlivnění stabilizačních schopností ve stoji. Při hodnocení celkové 

stability před a po terapii nebyly shledány žádné rozdíly. Zde je nutné znovu 

připomenout charakter onemocnění a dobu trvání terapie, kde nelze očekávat po devíti 

terapeutických jednotkách zásadní změnu. Je však nutné upozornit na subjektivní 

hodnocení pacienta, ze kterého zcela jednoznačně vyplynul pocit lepší stability a jistoty 

při stoji, což je velmi důležitým momentem. 
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Ovlivnění rozsahu pohyblivosti v jednotlivých kloubech a dále ovlivnění celkového 

držení těla bylo dalšími z cílů. Při chůzi bez chodítka se pacientovi povedlo zapojit 

souhyb horních končetin, tento souhyb je ale stále ve velmi malém rozsahu pohybu. 

Omezený souhyb horních končetin je pravděpodobně také důsledkem snížené stability 

trupu a pozice trupu při chůzi, protože není funkční ani strukturální omezení pohybu 

horních končetin. Nelze opomenout ani vliv pohybu dolních končetin na souhyb 

horních končetin. Při chůzi s chodítkem pacient lépe centruje ramenní klouby horních 

končetin, tím nedochází k elevaci ramen a tím k přetěžování krční páteře. Dále však 

přetrvává protrakční držení pažního pletence, které však oproti vstupnímu vyšetření 

bylo částečně ovlivněno (redukováno). 

I přes pravidelné cvičení pro zvětšení hybnosti v kyčelním kloubu, došlo naopak 

ke zmenšení rozsahu pohybu v levém kyčelním kloubu a to přibližně o 5° do flexe 

a do vnitřní rotace. Vzhledem k postupům goniometrického vyšetření, kde výsledem 

může být zkreslen chybou (minimálně 5 stupňů) nepovažuji tento nález za podstatný. 

Pacient ale zná důležitost cvičení, které může alespoň částečně při pravidelné 

a déletrvající aplikaci zpomalit průběh nemocí. Proto i přes ne příliš zásadní výsledky 

terapie, ke kterým jsme v krátkém časovém úseku dospěli, je aktivní cvičení v oblastech 

kyčelního kloubu pacientovi doporučeno. Oproti dolním končetinám bylo lepších 

výsledků týkajících se rozsahu pohyblivosti kloubní dosaženo na horních končetinách. 

Byla zlepšena hybnost v levém ramenním kloubu do extenze (pohyblivost v pravém 

ramenním kloubu byla při vstupním vyšetření v normě). Tato skutečnost se 

pravděpodobně ovlivnila a projevila se i na lepší fixaci pletenců ramenních při chůzi, 

kdy se pacient opírá o chodítko. 

Pro pacienta je důležitá i komunikace s terapeutem, protože kvůli jeho flekčnímu držení 

trupu se často ocitá v nepříjemným postavení, tak. „že na někoho kouká se spodu“ 

a v předklonu, což může být dlouhodobě velmi zatěžující. Pacient rovněž trpí velkými 

bolestmi, které aplikací terapeutických postupů byly vždy krátkodobě redukovány. 

Proto je velmi důležité naslouchat, být trpělivý a motivovat pacienta, je- li to zapotřebí. 

Rehabilitace je pro pacienta nejen důležitým prostředkem k co nejdelšímu zachování 

pohyblivosti a také uvolnění svalových křečí, ale je rovněž dobrým 

psychoterapeutickým prostředkem, kdy se pacient rozptýlí od negativních myšlenek 

soustředěním se na něco jiného. 
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Z pohledu celkového hodnocení považují efekt mnou odvedené terapie pro pacienta 

za velmi přínosný, i když výsledky vyšetření nenaznačují zásadní změny, jelikož se 

jedná o diagnózu stiff person syndrom. 
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4 ZÁVĚR 

Při zpracování bakalářské práce jsem se blíže seznámila s problematikou 

neurologických onemocnění a to konkrétně se vzácným onemocněním stiff person 

syndrom. Cílem práce bylo rozšířit znalosti v oboru rehabilitace v neurologii 

a na základě předchozích praktických a teoretických znalostí získaných během studia, 

vypracovat kazuistiku konkrétního pacienta s onemocněním stiff person syndrom. Péče 

o pacienta probíhala na lůžkovém oddělení každý den po dobu téměř dvou týdnů. 

Rehabilitační plán bylo možné upravit podle aktuálního zdravotního stavu pacienta. 

Moje cíle se podařilo vyplnit pouze částečně, avšak vzhledem ke komplikovanosti 

onemocnění stiff person syndrom, považuji částečné splnění cílů terapie za úspěšné. 

Pro udržení zdravotního stavu pacienta je důležité v rehabilitaci pokračovat. 

Odborná souvislá praxe byla pro mě velmi zajímavá. Setkala jsem se jak s typickými 

neurologickými onemocněními dnešní doby, ale rovněž i s některými vzácnými 

chorobami. Mohla jsem zde využít znalostí z předešlého studia při péči o pacienty. 

Zároveň jsem mohla zlepšit praktické využití teoreticky získaných vědomostí 

a seznámit se s prací fyzioterapeutů a technikami, které využívají. Celkově bych 

hodnotila odbornou souvislou praxi jako velkým přenosem. 
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Informovaný souhlas pacienta 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 28 odst. 1 zákona č.372/2011 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 

v rámci praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské 

práce na FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

 

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření 

a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil 

vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem 

možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.  

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií.  

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie.  

 

Datum:  

 

Osoba, která provedla poučení:  

 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………………  

 

Vlastnoruční podpis pacienta:……………………………………. 

 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 3: 

SEZNAM ZKRATEK: 

bpn - bez patologického nálezu 

CNS - centrální nervový systém 

CT - počítačová tomografie (z anglického originálu computed tomography) 

DK - dolní končetina 

DKK - dolní končetiny 

DM - diabetes mellitus 

F - frontální rovina 

FNKV - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

GABA - kyselina gama aminomáselná 

GAD - dekarboxyláza glutamátu 

HK - horní končetina 

HKK - horní končetiny 

IDDM - insulin dependentní diabetes mellitus 

L - levý 

LDK - levá dolní končetina 

L3 -3. bederní obratel 

LTV - léčebná tělesná výchova 

m. - musculus 

neg. - negativní 

obj. - objektivní 

P - pravý 



 

 

PDK - pravá dolní končetina 

PIR - postizometrická relaxace 

r. -reflex 

R - rovina rotací 

S - rovina sagitální 

SIAS - spina iliaca anterior superior 

SIPS - spina iliaca posterior superior 

SMS - senzomotorická stimulace 

SPS - stiff person syndrom 

St.p. -status preasens 

Subj. -subjektivní 

T - rovina transverzální 

TMT - techniky měkkých tkání 

viz. -vizte 
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Stoj bez pomůcky: 

  

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 6: 

Fotodokumentace terapie horkou rolkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č.7: 

Seznam obrázků: 

Obrázek č.1: Anatomie svalů bederní páteře………………………………………11 

Obrázek č.2: Dávkování onabotulinumtoxinu A ve svalech končetin 

  při léčbě SPS…………………………………………………………18 

Obrázek č. 3: Lokalizace aplikace onabotulinumtoxinu A v krční oblasti………...18 

Obrázek č. 4: Místa aplikace onabotulinumtoxinu A v oblasti DK………………..19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č.8: 

Seznam tabulek: 

Vstupní kineziologický rozbor: 

Tabulka č. 1: Vyšetření pánve…………………………………………………….29 

Tabulka č. 2: Vyšetření pohyblivosti jednotlivých úseků páteře…………………29 

Tabulka č.3: Antropometrické měření……………………………………………30 

Tabulka č.4: Goniometrické měření………………………………………………31 

Tabulka č.5: Vyšetření hypermobility dle Jandy…………………………………31 

Tabulka č.6: Vyšetření svalové síly……………………………………………….32 

Tabulka č.7: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy………………………………33 

Tabulka č.8:  Bathelové test……………………………………………………37-38 

Tabulka č.9:  Zhodnocení rizika pádu dle Conleyové…………………………38-39 

 

Výstupní kineziologický rozbor: 

Tabulka č. 10: Vyšetření pánve………………………………………………………57 

Tabulka č. 11: Vyšetření pohyblivosti jednotlivých úseků páteře…………………..58 

Tabulka č.12: Antropometrické měření……………………………………………..59 

Tabulka č.13: Goniometrické měření………………………………………………..60 

Tabulka č.14: Vyšetření hypermobility dle Jandy…………………………………..60 

Tabulka č.15: Vyšetření svalové síly………………………………………………...61 

Tabulka č.16: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy…………………………….61-62 

Tabulka č.17:  Bathelové test……………………………………………………..66-67 

Tabulka č.18:  Zhodnocení rizika pádu dle Conleyové…………………………..67-68 


	1 ÚVOD
	2 OBECNÁ ČÁST
	2.1 Obecná kineziologie bederní páteře, pánve a dolní končetiny
	2.2 Základní principy nervového přenosu v centrální nervové soustavě
	2.3 Etiologie a patogeneze stiff person syndromu
	2.4  Typy Stiff person syndromu
	2.5 Diagnostika stiff-person syndromu
	2.6 Klinický nález u pacientů s onemocněním stiff person syndrom
	2.7 Medikamentózní léčba
	2.7.1 Standartní terapie: 
	2.7.2 Léčba stiff person syndromu botulin neurotoxinem

	2.8 Rehabilitační postupy
	2.8.1 Relaxační techniky a uvolnění pacienta
	2.8.2 Techniky pro udržení rozsahu pohybu a síly
	2.8.3 Techniky na podporu stability
	2.8.4 Sociální a psychologická rehabilitace
	2.8.5 Ergoterapie


	3 SPECIÁLNÍ ČÁST
	3.1 Anamnéza
	3.2 Vstupní kineziologický rozbor:
	Barthelové test:
	Hodnocení testu: 	samostatně bez pomoci	10b.
				s pomocí			5b.
				neprovede			0b.

	3.3 Závěr vstupního vyšetření
	3.4 Cíl terapie
	3.5 Průběh terapie
	3.6 Výstupní kineziologický rozbor:5.2. 2015
	Barthelové test:
	Hodnocení testu: 	samostatně bez pomoci	10b.
				s pomocí			5b.
				neprovede			0b.

	3.7 Závěr výstupního vyšetření
	3.8 Zhodnocení terapie

	4 ZÁVĚR
	5 POUŽITÁ LITERATURA
	6 PŘÍLOHY



