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Abstrakt 

 

Název:   Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s revmatoidní 

artritidou 

 

Cíle:   Hlavním cílem práce je zdůraznit roli fyzioterapeuta jako součásti 

interdisciplinárního týmu v komplexní léčbě revmatoidní artritidy 

a prokázat efekt vybraných postupů v praxi. Součástí práce je 

podrobná kazuistika pacienta s diagnózou revmatoidní artritida. 

 

Metody:   Tato práce byla vypracována v rámci čtyřtýdenní odborné praxe 

v Revmatologickém ústavu v Praze v termínu od 2. 1. 2017 do 27. 

1. 2017 pod odborným vedením Mgr. Ivy Zinkové. Bakalářská 

práce je rozdělena do dvou částí, obecné a speciální. Obecná část 

je zaměřena na zpracování problematiky onemocnění revmatoidní 

artritida, zabývá se charakteristikou, vznikem, projevy, průběhem, 

diagnostikou, vyšetřením a léčbou onemocnění. Součástí speciální 

části je kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta, zahrnující 

anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, cíl, návrh a průběh 

terapie, kontrolní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu 

terapie. 

 

Výsledky:  Po šesti terapiích byl proveden kontrolní kineziologický rozbor, 

který prokazuje zlepšení klinického stavu pacienta s revmatoidní 

artritidou. 

 

Klíčová slova:  revmatoidní artritida, RA, revmatologie, fyzioterapie 

  



 

 

Abstract 

 

Title:    A case of physiotherapeutic care of a patient with rheumatoid 

arthritis 

 

Objectives:  The major aim of this thesis is to highlight the role of a 

physiotherapist as a part of the interdisciplinary team in the 

complex treatment of rheumatoid arthritis and to demonstrate 

the effect of special physiotherapeutical methods in practice. 

The thesis includes a detailed case report of a patient with 

rheumatoid arthritis. 

 

Methods:   This thesis was made within the four weeks of practical training 

at the Institute of Rheumatology in Prague in the period from 2. 1. 

2017 to 27. 1. 2017 under the guidance of Mgr. Iva Zinková. 

The thesis is divided into two parts: general and special. 

The general part is focused on processing the issues of the disease 

rheumatoid arthritis, deals with the characteristics, origin, 

symptoms, course of disease, diagnosis, examination and 

treatment. Included in the special part is a case report of 

physiotherapy care of the patient, including case history, entry 

kinesiological analysis, target, design and course of treatment, 

control kinesiology analysis and evaluation of the effect of therapy.  

 

Results:  A control kinesiology analysis was performed after six treatments. 

It demonstrates the improved clinical status of the patient with 

rheumatoid arthritis. 

 

Keywords:  rheumatoid arthritis, RA, rheumatology, physiotherapy
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ACPA - protilátky proti citrulinovaným peptidům 

ADL - Activity of Daily Living 

AEK - agisticko-excentrické kontrakční postupy 

AGR - antigravitační relaxace 

AO - atlantookcipitální skloubení 

bpn. - bez patologického nálezu 

CMC - karpometakarpální kloub 

Cp - krční páteř 

CRP - C-reaktivní protein 

DAS28 - Disease Activity Score 28 (test hodnotící aktivitu choroby) 

DK/DKK - dolní končetina/ dolní končetiny 

DMARD - Disease Modifying Antirheumatic Drugs (chorobu modifikující léky) 

EBV - virus Epstein-Barrové 

ELISA - Enzyme-linked Immuno Sorbent Assay (analytická metoda sloužící ke stanovení 

různých antigenů) 

FT poukaz - poukaz na fyzioterapeutickou péči 

HK/HKK - horní končetina/ horní končetiny 

HLA-DR - Human Leukocyte Antigen - D Related 

HSSP - hluboký stabilizační systém páteře 

IgA, IgE, IgG, IgM - imunoglobulin A, imunoglobulin E, imunoglobulin G, 

imunoglobulin M 

IL-1, IL-6 - interleukin 1, interleukin 6 

IP - interfalangeální kloub 

L - levý 

Lp - bederní páteř 
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LTV - léčebná tělesná výchova 

m. - musculus 

MCP  - metakarpofalangeální kloub 

MTP - metatarzofalangeální kloub 

MTX - metotrexát 

n. - nervus 

NSA - nesteroidní antirevmatika 

OP - omezený pohyb 

P - pravý 

PIR - postizometrická relaxace 

RA - revmatoidní artritida 

RC - radiokarpální kloub 

RF - revmatoidní faktory 

RÚ - Revmatologický ústav 

SAS - sulfasalazin 

SI - sakroiliakální skloubení 

TEN - trombo-embolická nemoc 

Thp - hrudní páteř 

TMT - techniky měkkých tkání 

TNF-α - tumor necrosis factor α (faktor nádorové nekrózy α) 

TrP - Trigger Point (spoušťový bod) 

VP - výchozí poloha 
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1  Úvod 

Revmatologie je podobor vnitřního lékařství, zabývající se prevencí, diagnostikou 

a léčbou chorob pohybového aparátu. Pro tuto širokou a nesourodou skupinu onemocnění 

je společným znakem postižení kloubů, svalů, skeletu nebo pojivové tkáně. Nejčastějšími 

poruchami bývají artritidy a artralgie. RA (revmatoidní artritida) se řadí mezi difúzní 

onemocnění pojivové tkáně. V ČR trpí RA přes 100 000 obyvatel. Přestože je rozšířena 

téměř po celém světě, není doposud známa její příčina a neexistuje terapeutický postup, 

který by ji dokázal zcela vyléčit. Cílem je tedy navození remise s nízkými klinickými 

projevy. Na léčbě se podílí interdisciplinární tým zdravotníků, ve kterém má 

fyzioterapeut své nezastupitelné místo. Dříve odborníci pacientům s RA nedoporučovali 

pohybová cvičení, tento názor už je dnes překonaný, a naopak se pohybová léčba 

prosazuje. 

Tato práce nás seznamuje s onemocněním RA a je zaměřena na prokázání pozitivního 

efektu několika známých fyzioterapeutických postupů na vybraného pacienta s RA 

hospitalizovaného v Revmatologickém ústavu v Praze.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první – teoretické – části popisuje, 

charakteristické znaky a příznaky RA, základní informace o chorobě, etiologii, 

patogenezi, klinickém obrazu, průběhu, prognóze, vyšetření, diagnostice a terapii. 

U kapitol Vyšetření a Terapie je kladen důraz na fyzioterapeutické postupy. 

Druhá – praktická – část popisuje průběh konkrétní fyzioterapeutické léčby pacienta 

během bakalářské praxe. V této části nalézáme záznam vyšetření z prvního sezení 

s pacientem. Na základě tohoto vyšetření vznikl krátkodobý a dlouhodobý terapeutický 

plán, který byl naplňován během šesti společných terapií. Poté byl stav pacienta opět 

zhodnocen důkladným vyšetřením, aby mohl být efekt terapie objektivně zhodnocen. 
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2 Část obecná 

2.1  Popis choroby 

Revmatoidní artritida, latinsky arthritis rheumatica, je chronické zánětlivé 

autoimunitní onemocnění kloubů. Projevuje se jako symetrická polyartritida postihující 

drobné klouby rukou, nohou a osového orgánu. Klouby jsou oteklé, horké a bolavé, se 

sníženým rozsahem pohybu. Mohou být přítomny i systémové mimokloubní příznaky. 

Výskyt RA v České Republice je poměrně častý, postihuje asi 1% populace. Ženy jsou 

postiženy 2-3x častěji než muži. 13, 25, 27 

Během zánětu dochází v kloubu k bujení synoviální membrány, která 

za fyziologických podmínek vystýlá kloub a produkuje synoviální tekutinu. Synoviální 

tekutina je ultrafiltrát krevní plazmy, obsahující malé množství buněčných elementů, 

kyselinu hyaluronovou a některé další látky. Vyskytuje se v kloubních dutinách, 

kde lubrikuje povrch styčných ploch, snižuje jejich tření a snižuje dráždivost receptorů 

pro bolest. Za patologických podmínek se z této čiré vazké tekutiny stává žlutavě 

zakalená tekutina. U RA má zánětlivý charakter a mění se její hustota i složení. 10 

2.2  Příznaky 

První příznaky, které pacient pociťuje, bývají plíživá bolest a otok kloubů při pohybu 

i palpaci. Postižené klouby nejsou nikdy zarudlé. V časných ranních hodinách se bolest 

stupňuje a nastupuje ranní ztuhlost, pacient má pocit, že se nemůže plně hýbat a tento 

pocit mizí po několika minutách až hodinách. Postiženy bývají drobné akrální klouby a 

téměř vždy i kolena. Zprvu může být projev oligoartikulární, později polyartikulární. 

Zánět proniká symetricky do kloubů na pravé i levé straně těla. 3, 7, 13, 15, 27 

 

Při růstu zánětlivé tkáně v kloubu dochází k poškození chrupavky, erozi kosti, 

deformitě kloubu a v nejhorším případě i k destrukci měkkých tkání. Někdy jsou na kůži 

patrné revmatoidní uzly. U neléčených pacientů mohou být přítomny projevy vaskulitid. 

13, 27 
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2.3  Epidemiologie 

RA se vyskytuje téměř po celém světě. Prevelance je okolo 0,8% - 2,1%, s obecně 

klesající tendencí. Vyšší epidemiologii monitorujeme v severní Evropě a Americe, kdežto 

v jižní Evropě je spíše nižší. Nejvíce nemocných nalezneme v indiánských kmenech. Ne 

nadarmo se jí přezdívá nemoc severoamerických indiánů. 13, 25 

Nejčastějšími pacienty jsou ženy ve středním věku (35 – 50 let). U RA byla prokázána 

genetická predispozice k onemocnění a to nejčastěji u rodinných příslušníků 1. stupně. 

Heritabilita se pohybuje mezi 40% a 60%. 13, 25 

2.4  Etiologie a patogeneze 

Původ nemoci není v současné době znám. Předpokládáme, že stresový činitel potencuje 

aktivitu imunitních buněk (T-lymfocytů, B-lymfocytů, makrofágů, synoviálních 

fybroblastů a neutrofilních leukocytů), spouštějících nadprodukci zánětlivých buněk, 

které narušují synoviální membránu kloubu. Dochází k lokální tvorbě prozánětlivých 

cytokinů např. TNF-α (faktor nádorové nekrózy α), IL-1 (interleukin 1), IL-6 (interleukin 

6) a autoprotilátek např. RF (revmatoidní faktory), ACPA (protilátky proti 

citrulinovaným peptidům). Dále dochází k agresivnímu růstu synovie, která se přeměňuje 

na granulační tkáň tzv. pannus. Pannus přerůstá přes chrupavku směrem ke kosti. 

Následná aktivace osteoklastů způsobuje odbourávání kostní tkáně, erozi kosti, kloubu, 

měkkých struktur pouzdra, šlach a vazů (Obrázek 1). Novotvorba cév ve zmnožené 

synovii a ukládání imunokomplexů do cév může vyvolávat vaskulitidy. 10, 13, 15, 27 

 

Obrázek 1- Mechanismus kloubní eroze, převzato z [27] 
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Příčiny aktivace autoimunitních prozánětlivých buněk mohou být geneticky 

podmíněné nebo vnější. Mezi hlavní dědičné faktory patří spojitost s přítomností antigenu 

HLA-DR (Human Leukocyte Antigen - D Related), tento gen se vyskytuje na krátkém 

raménku 6. chromozomu a má schopnost aktivace T-lymfocytů při běžných 

imunologických reakcích. Důležitou roli ve vyvolání RA hraje virová infekce. Vědci 

předpokládají, že běžný dlouhodobě latentní virus po určité době nespecificky stimuluje 

vrozené imunitní reakce a tvorbu žírných buněk. To by vysvětlovalo přítomnost RA 

po celém světě. Zajímavou skutečností je, že brzy po vystavení některým virovým 

onemocněním, jako jsou zarděnky, hepatitida B a C nebo T-buněčná leukémie, 

pozorujeme polyartritidy, klinicky podobné RA. Existují jen nepřímé důkazy vlivu virů 

EBV (Epstein-Barrové), parvoviru B19, lidského herpesviru-6, herpesviru-8 a lidských 

endogenních retrovirů-5 na patogenezi RA. Dále bylo zkoumáno riziko vnějších faktorů, 

jako je užívání hormonální antikoncepce, hormonální substituční léčby, kojení výživy, 

kouření. Prokázána byla jen slabá asociace. 13, 23 

2.5  Klinický obraz 

RA má široké spektrum projevů. Již před klinickou manifestací pociťuje pacient 

nespecifické příznaky, jako jsou zvýšená teplota, únava, nevolnost, slabost, úbytek 

hmotnosti. První bývají postiženy MCP (metakarpofalangeální klouby), proximální IP 

(interfalangeální klouby) a radiokarpální klouby, RA může ale postihnout kterýkoliv 

synoviální kloub v těle. Manifestace choroby jsou kloubní a mimokloubní. 25, 27 

2.5.1  Kloubní postižení 

Postižené klouby vykazují známky zánětu, jsou teplé, oteklé, bolestivé, pohyblivost 

je omezena, kloub je naplněn zánětlivým výpotkem. Bolest se projevuje jak v klidu, tak i 

při pohybu (především v krajních polohách), může se stupňovat palpací nebo pohybem. 

Typická je ranní ztuhlost, pacientovi trvá až několik hodin než klouby pasivně či aktivně 

„rozhýbe“. 13, 19 

Na rukou pozorujeme zduření proximálních IP kloubů, atrofii mm. interossei, 

v pozdějším stadiu ulnární deviace prstů. Bolestivé jsou MCP a proximální IP, u kterých 

se objevují subluxace a luxace, distální IP napadeny nebývají. Vlivem destrukcí drobných 

kloubů, bolesti a atrofií svalů klesá kvalita funkce rukou. Typické jsou deformita labutí 

šíje (Obrázek 3) a deformita knoflíkové dírky (Obrázek 4). Deformita labutí šíje je 
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postavení ruky ve flexi v MCP kloubech, hyperextenzi v proximálních IP kloubech, flexi 

v distálních IP kloubech. Deformita knoflíkové dírky je postavení ruky ve flexi 

v proximálních IP kloubech a hyperextenzi v distálních IP kloubech. Hyperextenze v IP 

kloubu palce a flexe v MCP kloubu vede k funkční poruše úchopu a neschopnosti provést 

opozici palce. Častou komplikací je syndrom karpálního tunelu - útlak n. medianus 

otokem a zmnoženou synoviální tekutinou. 13, 17, 18 

 

Obrázek 2- Deformita labutí šíje, převzato z 

[33] 
 

Obrázek 3- Deformita knoflíkové dírky, převzato 

z [33] 

Na loktech můžeme pozorovat tendenci ke vzniku flekčních kontraktur, později 

omezení pohybu do flexe. Postižení ramen je časté u revmatiků vyššího věku. Dochází 

k opotřebení glenohumerálního a akromioklavikulárního kloubu a rupturám svalů 

rotátorové manžety. 13, 19 

Zřídka se může vyskytovat i revmatoidní koxitida, která je vždy známkou špatné 

progrese onemocnění. V kyčelní oblasti vznikají burzitidy. Kolena bývají velmi často 

postižena, podobně jako u loktů zde nalézáme flekční kontraktury. Dochází k uvolňování 

vazů, bolestivým otokům a deformitám kolenního kloubu. Synoviální tekutina vnikající 

do popliteální cysty se nazývá Bakerova cysta, ruptura této cysty je velmi bolestivá. 7, 13 

Bolest a deformity nohy jsou pro RA typické. Otok či osteoartróza se objevuje 

v talokrurálních, subtalárních, talonavikulárních skloubeních a v Chopartově kloubu. 

Klinicky pozorujeme valgózní postavení calcaneu, deviaci thalu laterálně, rupturu šlachy 

m. tibialis posterior a plochonoží. V těžších stádiích jsou přítomny kladívkovitě 

flektované prsty (Obrázek 4) v MTP (metatarzofalangeálních) kloubech, dorzální 
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subluxace proximálních phalangů a hallux valgus (Obrázek 5). Tyto deformity omezují 

stabilitu při chůzi a stání. 13, 17, 18 

 

Obrázek 4 - Kladívkovitý prst, převzato z [31] 

 

Obrázek 5- Hallux valgus, kladívkovité prsty, 

převzato z [34] 

Kromě kloubů končetin jsou viditelné změny i na páteři. RA nejvíce zasahuje 

do obratlových skloubení horní krční páteře, zvláště nebezpečná je atlanto-axiální 

subluxace vznikající uvolněním transversálního ligamenta nebo erozí zubovitého 

výběžku axisu. Oddálení dens axis od atlasu působí bolesti krku a hlavy, vertigo, 

parestezie. Časté jsou i artritidy temporomandibulárního kloubu, které vyvolávají bolesti 

při žvýkání. 13, 19 

2.5.2  Mimokloubní postižení 

Mimokloubní příznaky nemusí být u RA vždy přítomny, vyskytují se asi u 40% 

pacientů. Vídáme je spíše při závažnějším průběhu onemocnění a jsou doprovázeny 

vysokou hladinou RF a ACPA. Nejhojnější komplikací jsou revmatoidní uzly, které se 

utváří v podkoží v často mechanicky utlačované oblasti. Objevují se na proximální hraně 

ulny a olecranonu (Obrázek 6), méně často nad klouby ruky, v zátylku, v oblasti sakra a 

na achillově šlaše, vzácně i ve vnitřních orgánech. Jsou pevné, nebolestivé, skládající se 

z nekrotického středu obklopeného fibroblasty a kolagenní tkání se zánětlivým 

infiltrátem. Pokud jich je více, jedná se o revmatoidní nodulózu. 1, 13, 29 
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  Obrázek 6- Revmatoidní uzel nad olecranon ulnae, převzato z [29] 

Dalšími projevy jsou tenosynovitidy, burzitidy, vaskulitidy, ruptura šlach, mírná 

senzorická neuropatie nebo kožní vyrážka. Vážnější RA postihuje i vnitřní orgány. 

Pleuritida, intersticiální fibróza a revmatoidní uzly postihují plíce. Nejčastější kardiální 

manifestací je pleuritida. V poslední době je RA je spojována s vyšší frekvencí 

chronického srdečního selhání, ischemickou chorobou srdeční, aterosklerózou a úmrtím 

na kardiovaskulární onemocnění. Po mnoha letech se může projevit amyloidóza 

postihující řadu orgánů. Většinou se projevuje jako nefrotický syndrom. 1, 13 

Častými komplikacemi jsou onemocnění očí a nehtů, anémie, trombocytóza, 

osteoporóza, svalové atrofie a vzácně zánětlivé myopatie. Výrazné mimokloubní 

manifestace mohou vyplynout z Feltyho syndromu. Feltyho syndrom je netypická forma 

RA spojená se splenomegálií, granulocytopenií a horečkou. RA představuje zvýšené 

riziko rozvoje infekce, kvůli lékům potlačujícím imunitu. Mimokloubní projevy by měly 

spontánně mizet s úspěšnou léčbou. 1, 13 

2.6  Průběh a prognóza 

Počátek nemoci může být akutní (asi u 10% pacientů) nebo plíživý, častěji s nástupem 

v zimních měsících. Občasně klasickým příznakům předchází několik týdnů trvající 

prodromální období, kdy pacient pociťuje nespecifické příznaky (únava, slabost, 

subfebrilie, horečky, úbytek na váze, atd.). Časná RA je označení choroby trvající cca 3 

měsíce od prvních projevů, v tomto období se etiopatogenetické pochody liší od pochodů 

v pozdější fázi nemoci a je tedy těžší stanovit diagnózu. V časné fázi je možné zásadně 

ovlivnit rozvoj a závažnost onemocnění. 13, 29 

Průběh RA má dlouhodobý chronický charakter se střídající se fází remise a relapsu. 

K hodnocení aktivity/remise onemocnění se používá výpočet indexu DAS28 (Disease 

Activity Score 28). Zahrnuje počet oteklých a bolestivých kloubů, celkové hodnocení 
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aktivity choroby pacientem na vizuální analogové škále a sedimentaci erytrocytů za 1 

hodinu. 10, 13 

Tabulka 1 - Hodnocení aktivity RA pomocí indexu DAS28, převzato z [10] 

 DAS 28 

Remise onemocnění < 2,8 

Nízká aktivita < 3,2 

Střední aktivita < 5,1 

Vysoká aktivita ≥ 5,1 

 

Někteří pacienti mají progresivní typ RA s neustálým vývojem destrukcí kloubů, 

v tomto případě je prognóza velmi špatná. Negativní prognózu onemocnění naznačují 

vysoké hladiny látek akutní fáze - CRP (C-reaktivní protein), RF, ACPA - výskyt 

mimokloubních projevů, nedostatečná odpověď na léčbu nebo netolerance léčiv. 13, 29 

Onemocnění výrazně mění kvalitu a délku života. 25% pacientů je po 6 letech nuceno 

opustit zaměstnání, po 20 letech je to téměř polovina. Studie prokazují, že RA zkracuje 

život průměrně o 10 let, prognóza je srovnatelná s některými typy lymfomů. Zvláštností 

je, že se během těhotenství průběh zmírňuje, po porodu se ale onemocnění vrací do 

původního nebo horšího stavu. 10, 13 

2.7  Vyšetření 

Základem diagnostiky RA je důkladné klinické revmatologické vyšetření. Pečlivě 

provádíme odběr anamnestických dat, fyzikální a laboratorní vyšetření a zobrazovací 

metody. 10 

2.7.1  Anamnéza 

Anamnéza je iniciální rozhovor, detailně zaměřený na vznik a průběh nemoci. Už po 

správně odebrané anamnéze většinou můžeme stanovit diagnózu nebo zařadit 

onemocnění do skupiny příbuzných syndromů. Ze začátku necháme pacienta spontánně 

hovořit o svých problémech. Tím zjistíme, jaké je nynější onemocnění. Pacienti většinou 

hovoří o bolesti, naším úkolem je zjistit charakter, lokalizaci, počátek, dobu trvání, 

intenzitu, propagaci, průběh bolesti a úlevovou pozici od bolesti. Nejlepší je, když nám 

na sobě revmatik ukáže bolavé místo i pozici. Pacienta vyzýváme, aby ohodnotil intenzitu 

bolesti na škále od 0 do 10 dle Véleho. Ptáme se, jestli příznaky vyvolal nějaký stresový 

faktor (slunce, prochladnutí, nadměrná tělesná činnost, psychický šok, atd.), a zdali je 
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limitován v pohybu. Je limitace způsobena ztuhlostí nebo otokem? Je v ranních hodinách 

znatelná ztuhlost, a jaká je její doba? Pociťuje pacient slabost, rychlou unavitelnost, 

únavu, úbytek hmotnosti, subfebrilie, horečky, deprese, průjem, dušnost nebo 

fotosenzitivitu? 8, 10, 13, 16 

Vzhledem k předpokládaným dědičným predispozicím k RA klademe důraz 

na rodinnou anamnézu. Pátráme po výskytu revmatických, autoimunitních, dědičných, 

kardiovaskulárních a maligních onemocněních u členů rodiny. 8, 10, 13 

V osobní anamnéze se zajímáme o další nemoci, které mohou souviset s revmatoidní 

artritidou nebo ji komplikovat. Roli mohou hrát i s pohybovou soustavou zdánlivě 

nesouvisející choroby jako např. arteriální hypertenze, onemocnění jater, choroby 

trávicího traktu, psoriáza, oční záněty, infekce, hemochromatóza. Dále se vyptáváme na 

prodělané nemoci, úrazy a operace. 8, 10, 13 

U žen provádíme gynekologickou anamnézu. Ptáme se na průběh a pravidelnost 

menstruace, počet porodů a potratů a jejich průběh, užívání antikoncepce, prodělání 

klimakteria. U žen po menopauze je vyšší riziko vzniku osteoporózy. 8, 10, 13 

Při farmakologické anamnéze zjišťujeme, jaké léky pacient užívá a užíval 

v minulosti, a jaký byl efekt léčby. Zajímá nás, i jestli pacient užívá potravinové doplňky 

a homeopatika. Některá léčiva mohou vyvolávat příznaky RA. 8, 10, 13 

Pracovní a sociální anamnéza odráží životní styl pacienta. Dotazujeme se na fyzickou 

náročnost zaměstnání, jednostranné opakované zatěžování, nedostatek pohybu, práci s 

toxickými látkami, sport a koníčky. Důležitou informací je, jestli má pacient k dispozici 

bezbariérový přístup do svého obydlí, opatrovníka, podporu rodiny a finanční prostředky 

potřebné k léčbě. Cestovatelská anamnéza může objasňovat původ infekce nebo 

spoušťový faktor choroby. 8, 10, 13 

Neměli bychom se zapomenout vyptat na abúzus, tedy na látky, které pacient 

dlouhodobě pravidelně užívá (cigarety, alkohol, káva, silný čaj, návykové látky). 8, 10, 13 

2.7.2  Fyzikální vyšetření 

Fyzikální vyšetření je objektivní vyšetření, prováděné lékařem nebo terapeutem. 

První, co sledujeme, je už samotný příchod pacienta do zařízení, to nám hodně napoví 

o soběstačnosti, stabilitě, chůzi, držení těla a svalové síle. Pacienta zvážíme a změříme. 

Aspekčně pozorujeme symetrii těla, stabilitu, rozložení váhy, zakřivení páteře, postavení 
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kloubů, otok, barvu kůže, deformity, svalové atrofie, jizvy, klenbu nožní a kožní projevy 

onemocnění. Jako další provádíme vyšetření stoje a chůze včetně modifikací. Palpačně si 

ověříme získané informace – otok, přítomnost výpotku, klenbu nožní a symetrické 

postavení pánve, páteře, lopatek – dále pak palpační citlivost, teplotu, tonus svalů, 

protažitelnost fascií a výskyt TrP (Trigger Pointů). Pacienta vyzveme, aby prováděl 

aktivní pohyby ve vybraných kloubech v maximálním možném rozsahu, poté stejně 

provádíme pohyby pasivně. Výstupními hodnotami jsou informace o stranové symetrii 

pohybů, rozsahu, proximálním/distálním omezení, napětí měkkých tkání, hypermobilitě 

a bolestivosti při pohybu. Měření rozsahu pohybu provádíme goniometrem dle Jandy a 

Pavlů. Další používaná vyšetření jsou antropometrie, měření distancí na páteři, vyšetření 

pohybových stereotypů dle Jandy, hypermobility dle Jandy a Sachse, zkrácených svalů 

dle Jandy, joint play dle Lewita, svalový test dle Jandy, vyšetření úchopů, soběstačnosti, 

a neurologické vyšetření. 5, 6, 8, 9, 10, 13, 19 

2.7.3  Laboratorní vyšetření 

Sledování aktivity onemocnění je klíčovým prvek při úspěšné diagnostice a léčbě 

RA. Za tímto účelem provádíme hematologické, biochemické a imunologické vyšetření. 

Hladina krevních elementů, reaktantů a protilátek většinou koreluje se závažností 

onemocnění. 10, 13 

2.7.3.1  Hematologické vyšetření 

Stěžejním hematologickým vyšetřením je krevní obraz. U všech revmatických 

pacientů provádíme diferenciální rozpočet leukocytů. Pro RA je charakteristickým 

nálezem leukocytóza, trombocytóza a neutropenie. Trombocytóza je projevem 

chronického zánětu, reaktivní trombocytózu vídáme u aktivní RA. Naopak 

trombocytopenie a leukocytopenie může být přítomna u Feltyho syndromu, těžších forem 

RA a u pacientů dlouhodobě léčených glukokortikoidy a sulfasalazinem. Vlivem 

některých NSA (nesteroidních antirevmatik) může dojít ke krvácení do trávicího traktu, 

a tak ke snížení koncentrace hemoglobinu v krvi. Časté jsou normocytární 

a normochromní anémie, které mohou být zapříčiněny různými činitely - nízkou hladinou 

železa a erytropoetinu, předčasným rozpadem červených krvinek, opakovanými 

infekcemi nebo iatrogenně. 10, 13, 29 
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2.7.3.2  Biochemické vyšetření 

U pacientů vyšetřujeme sedimentaci erytrocytů, hladinu reaktantů akutní fáze, 

kreatinkinázy, svalových enzymů, kyseliny močové, markerů kostního metabolismu, 

protilátek proti streptolysinu, provádíme jaterní testy, vyšetření kloubní tekutiny 

a vyšetření renálních funkcí a močového sedimentu. 10, 13, 29 

Reaktanty akutní fáze jsou skupina asi 30 látek. Rozdělujeme je podle toho, jestli 

jejich hladina při zánětu klesá či stoupá, na pozitivní nebo negativní. Nejčastěji 

stanovovaným reaktantem akutní fáze je CRP. CRP je bílkovina produkovaná v játrech 

působící jako opsonin pro bakterie, plísně a imunokomplexy, která aktivuje komplement. 

Jeho hladina je fyziologicky nízká, při zánětu prudce stoupá již po 6 - 10 hodinách, 

po odeznění opět rychle klesá. Dalšími revmatologicky významnými reaktanty akutní 

fáze jsou TNF-α, IL-1 a IL-6. Rychlost sedimentace červených krvinek odráží změny 

koncentrací fibrinogenu, imunoglobulinů a dalších bílkovin. Hodnoty se mění pomalu, 

v řádu několika dnů. Při zánětech a infekcích, tedy i při RA, se sedimentace zrychluje. 

Tyto testy nejsou pro RA příliš specifické, ale velmi dobře odráží průběh onemocnění. 10, 

13, 29 

2.7.3.3  Imunologické vyšetření 

V časném stadiu RA nebo několik let před projevem klinických příznaků se v krvi 

objevují autoprotilátky, které označujeme jako revmatoidní faktory. Nejčastější 

revmatoidní faktory jsou IgG, IgA, IgM a IgE (imunoglobulin G, A, M a E). Jejich 

přítomnost ještě ale nemusí znamenat revmatické onemocnění, protože se tyto protilátky 

mohou vyskytovat i u jiných chorob nebo u zdravých jedinců. Revmatická onemocnění s 

pozitivitou RF se označují jako séropozitivní, s negativitou jako séronegativní. U 60-70% 

pacientů s RA je přítomnost séropozitivní. Séropozitivní artritidy jsou častěji 

doprovázeny erozí. Vysoce specifické protilátky pro RA jsou ACPA, které jsou přítomny 

u 98% pacientů. U zánětlivých revmatických onemocnění se často vyskytují 

i antinukleární protilátky, identifikací konkrétní autoprotilátky určujeme přesnou 

diagnózu pacienta. Nejčastěji prováděné testy jsou aglutinační (latex fixační zkouška), 

ELISA (enzyme-linked immuno sorbent assay) a nefelometrie. 10, 13, 29 
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2.7.3.4  Vyšetření synoviální tekutiny 

Po punkci synoviální tekutiny z kloubu popisujeme její vzhled a viskozitu, 

provádíme cytologické, imunologické vyšetření a diferenciální rozpočet leukocytů. 

Tekutina bývá zakaleně žlutá se sníženou viskozitou. Množství leukocytů převyšuje 

2000/ml, počet neutrofilů v diferenciálním rozpočtu je vyšší než 50%. Pro objasnění 

chemické struktury molekul synoviální tekutiny se používá hmotnostní spektrometrie, 

která umožňuje například identifikaci zánětlivých buněk a proteinů uvolněných 

ze synoviálních fybroblastů. 10, 22  

2.7.4  Zobrazovací metody 

Rentgenový snímek či digitální radiografie se používají k zobrazení kloubních 

struktur, deformit kostí, progrese onemocnění v čase. V počátku onemocnění není 

charakteristický. Charakteristickými nálezy poškozených kloubů jsou zúžení chrupavky 

a mezikloubních prostor, otok měkkých tkání, periartikulární poróza a eroze. 

V pozdějších stádiích pozorujeme deviace, subluxace, luxace a ankylózy (Obrázek 7). 

Nejdůležitější je vyhotovit snímek drobných kloubů rukou, nohou a páteře. 

Doporučujeme snímkovat obě strany k porovnání změn, nálezem by měla být symetrická 

porucha. Konkrétně se provádí snímek rukou a nohou v předozadní projekci, snímek 

rukou dle Noorgardena, snímek processus styloideus radii, boční snímek krční páteře při 

flexi, který ozřejmí přítomnost atlantoaxiální subluxace, projekce krční páteře dle 

Sandberga, snímek kolen, kyčlí, loktů a ramen. 10, 13, 29 
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Obrázek 7- RTG nohou pacienta s RA, převzato z [32] 

Snímky zhotovujeme vždy na počátku onemocnění, průběžně provádíme další 

kontroly ke zhodnocení progrese onemocnění a vlivu léčby. Ke klasifikaci a diagnóze RA 

využíváme tabulku morfologických změn na RTG dle Steinbrockera. 10 

Tabulka 2 - Klasifikace morfologického postižení podle Steinbrockera, převzato z [10] 

Stadium I Rozšíření měkkých tkání, periartikulární poróza, žádné destruktivní 

změny 

Stadium II Na RTG patrná osteoporóza, mírné známky destrukce chrupavky a 

kosti, nejsou přítomny kloubní deformity, rozsah pohybu může být 

omezen, může být přítomna atrofie přilehlých svalů a léze 

mimokloubních tkání (revmatické uzly, tendovaginitidy) 

Stadium 

III 

Kromě osteoporózy je na RTG prokázána destrukce chrupavky a 

kosti, vyskytují se kloubní deformity, chybí fibrózní a kostěná ankylóza, 

svalové atrofie jsou rozsáhlé a mohou se vyskytovat léze mimo 

mimokloubních tkání (revmatické uzly, tendovaginitidy) 

Stadium 

IV 

Kostní nebo fibrózní ankylóza, přičemž mohou být přítomna 

všechna kritéria stadia III 

 

Počítačová tomografie se provádí za účelem zobrazení nepřehledných úseků např. 

páteře, dutiny ústní, pánve. Výsledkem je přesný 3D scan, který rozlišuje i denzitu tkání. 
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K průkazu synovitidy, tenosynovitidy, burzitidy, erozí, kloubního výpotku, edému 

podkoží, léze svalů, šlach a vazů se provádí ultrazvukové vyšetření. Dále se ultrazvukové 

zobrazení používá při cílené punkci tekutin nebo obstřiku kloubu. K mapování 

hypertrofie synoviální výstelky provádíme MRI a mikroskopické vyšetření výstelky. 

MRI také může pomoci prokázat časné synovitidy, kostní edém a zobrazuje invazi pannu 

do kompaktní a trámčité kostní tkáně. Navíc umožňuje provedení sagitálního řezu Cp 

(krční páteří). Scintigrafie je moderní metoda nukleární medicíny, která se používá k 

objasnění etiologie vzniku RA pomocí zobrazení rozložení radiofarmak. Další hojně 

používanou metodou je kostní denzitometrie, pomocí které měříme hustotu minerálů a 

tkáně v kosti. Díky denzitometrii odhalujeme přítomnost a míru osteoporózy. 10, 12, 13 

2.8  Diagnóza 

 Stanovit diagnózu je zprvu velmi obtížné, protože ještě nemusí být přítomny 

charakteristické příznaky RA. Škála projevů je široká a některými projevy se RA podobá 

jiným revmatickým onemocnění. Při stanovování diagnózy se hodnotí počet postižených 

kloubů, diferenciace mezi malým a velkým kloubem, přítomnost a hladina RF, ACPA, 

proteinů akutní fáze a doba trvání choroby. Jedním z kritérií pro diagnózu RA je 

přítomnost synovitidy alespoň v jednom kloubu, jejíž výskyt nelze lépe vysvětlit jiným 

onemocněním. V roce 1987 byla lékaři z American College of Rheumatology sestavena 

tabulka popisující klinická kritéria pro RA. Kritéria jsou splněna, pokud pacient splňuje 

4 ze 7 znaků a to po dobu alespoň 6 týdnů. Vzhledem k plíživému charakteru onemocnění 

je třeba neotálet a začít pacienta léčit již při otoku 3 a více kloubů, postižení MCP a MTP 

kloubů a přítomnosti ranní ztuhlosti po dobu delší než 1 hodinu. 3, 10, 13, 25 

Tabulka 3 - Klasifikační kritéria American College of Rheumatology pro RA (1987), převzato u [10] 

1. Ranní ztuhlost Ranní ztuhlost kloubů trvající nejméně 1 

hodinu 

2. Artritida třech a více 

kloubních skupin 

Nejméně na 3 ze 14 kloubních oblastí 

(pravý nebo levý proximální IP, MCP, RC, 

loket, koleno, kotník, MTP klouby) je 

přítomen otok pozorovaný lékařem 

3. Artritida kloubů rukou Otok alespoň jedné oblasti - RC, MCP, 

proximální IP 

4. Symetrická artritida Současné postižení kloubů na obou 

polovinách těla 
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5. Revmatické uzly Podkožní uzly nad kostními prominencemi 

nebo extenzorovými plochami, pozorované 

lékařem 

6. Revmatoidní faktor  

7. RTG změny RTG změny typické pro RA na 

zadopředním snímku rukou a zápěstí, v 

postižených kloubech musí být patrné eroze 

nebo dekalcinace 

 

2.9  Diferenciální diagnostika 

RA se od ankylozující spondylitidy, reaktvní artritidy a nediferenciované 

spondylartritidy liší absencí antigenu HLA-B27 a přítomností RF. Osteoartróza 

a psoriatická artritida bývají často asymetrické s postižením distálních IP kloubů, chybí 

RF. Dna se svými klinickými projevy velmi podobá RA, ale můžeme ji spolehlivě 

rozeznat díky přítomnosti krystalků kyseliny močové v okolí kloubu a v krevním séru. 

Revmatická polymyalgie se časnými příznaky také velmi podobá RA, o stanovení 

diagnózy rozhoduje reakce na glukokortikoidy a vývoj onemocnění. Systémový lupus 

erythematodes, polymyozitidy, sklerodermie a dermatomyozitidy nemají erozivní 

charakter. Revmatické horečky stěhovavě postihují různé klouby a jsou typické zvýšením 

teploty. U virové či bakteriální artritidy je rozhodující kultivace. Projevy nemají 

chronický charakter a zanikají s koncem léčby. Paraneoplastická artritida je seronegativní 

a neerozivní, postihuje především DKK a vynechává drobné klouby ruky. Často je 

doprovázena karcinomem prsu či plic. 13, 26 

Zvláštní formou RA je rhizomelická artritida, která se projevuje u pacientů nad 65 

let. Je charakteristická lézí ramenních a kyčelních kloubů a velmi se podobá revmatické 

polymyalgii. Je séronegativní s vysokou hladinou CRP. 13 

2.10  Terapie 

Podstatnou součástí terapie je včasně stanovená diagnóza a brzké zahájení terapie. 

RA není možné zcela vyléčit, proto se pokoušíme o navození perzistující remise 

nebo zmírní klinické aktivity. Cílem je zmírnění bolesti, redukce zánětu, zpomalení 

destruktivních procesů a udržení funkčního stavu. K efektivní léčbě je vždy zapotřebí 

multidisciplinárního přístupu. Do týmu odborníků patří specializovaný revmatolog, 

rentgenolog, ortoped, revmatochirurg, kardiolog, pneumolog, dermatolog, neurolog, 
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oftalmolog, endokrinolog, urolog, gynekolog, psycholog, dietolog, zdravotní sestra, 

fyzioterapeut, ergoteraput a podiatr. 19 

2.10.1  Farmakoterapie 

Farmakoterapie je současně nejúčinnějším prostředkem léčby RA. Má spíše 

symptomatický charakter, využívá protizánětlivého, analgetického, antipyretického 

a dekontrakčního účinku léčiv. Pacient užívá farmaka v době prolapsu, někdy je ale 

nezbytné pokračovat v užívání i v období remise. Dlouhodobě užívané léky poškozují 

organismus, proto se snažíme pacientům podávat co nejnižší a zároveň účinné dávky, po 

zmírnění obtíží je snaha snížit dávku, nebo léky zcela vysadit. Vedlejšími účinky jsou 

gastropatie, žaludeční a duodenální vředy, porucha srážení krve, kardiovaskulární 

onemocnění, bronchospasmus, renální toxicita. Při úspěšné léčbě vysazujeme léčiva 

v tomto pořadí: nejdříve glukokortikoidy, poté biologické léky a eventuelně DMARD, 

které ale mohou být ponechány i dlouhodobě. Pokud aktivita RA přetrvává, je nezbytné 

zvýšit dávku nebo lék kombinovat s jinou skupinou léků. Důležité je chorobu průběžně 

sledovat a v případě intolerance nebo nedostatečného efektu terapie přehodnocovat. 

Změna terapie je možná po 1 - 3 měsících užívání. 12, 13 

2.10.1.1  Nesteroidní antirevmatika 

Dříve byla NSA lékem první volby. V dnešní době se již doporučuje zahajovat léčbu 

podáním DMARD (chorobu modifikujících léků RA). NSA mají silný analgetický a 

antiflogistický účinek. Bohužel ale ani dlouhodobě podávaná NSA nezpomalují rozvoj 

erozí a deformit. K dispozici je celá řada NSA: ibuprofen, ketoprofen, kyselina 

tiaprofenová, oxaprozin, diklofenak, indometacin, naproxen, piroxikam, meloxikam, 

nabumeton, nimesulid a široká skupina koxibů. Nežádoucí účinky jsou žaludeční 

a renální obtíže. 10, 12, 13 

2.10.1.2  Chorobu modifikující léky 

Do této skupiny léčiv patří MTX (metotrexát), SAS (sulfasalazin), leflunomid, soli 

zlata, penicilamin, cyklosporin A, cyklofosfamid a antimalarika (hydroxychlorochin). 

DMARD působí protizánětlivě, navozují klinickou remisi onemocnění a zpomalují 

rentgenovou progresi. Jejich nástup je sice pomalý, efekt ale přetrvává dlouhou dobu i po 

vysazení léků. Prvním podávaným lékem je obvykle MTX v dávce 10 - 30 mg týdně. 
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Druhý den od užití MTX podáváme kyselinu listovou 1 x týdně pro snížení 

gastrointestinální a hepatální toxicity. MTX je velmi účinný jak v monoléčbě, tak 

v kombinaci s jinými léky. Výhodná je kombinace s biologickými léky, protože MTX 

zvyšuje jejich účinnost. Podobný účinek mají i leflunomid a SAS. Pokud monoléčba 

selhává, volíme dle potřeby některou z prověřených kombinací: MTX + SAS 

(+ hydroxychlorochin), MTX + cyklosporin, MTX + leflunomid. Pro zmírnění 

mimokloubních projevů používáme cyklofosfamid. Aurothioterapie je injekční podání 

zlata, které už se dnes, kvůli pozdnímu nástupu účinků a řadě nežádoucích efektů, používá 

jen minimálně. Podání antimalarik u RA je indikováno pouze u mírnějších forem 

onemocnění. Jejich účinek je nízký a vliv na zpomalení progrese pannu nebyl prokázán. 

Jejich výhodou je nízká cena a absence nežádoucích účinků. 10, 12, 13 

2.10.1.3  Glukokortikoidy 

Glukokortikoidy velmi rychle a efektivně působí proti zánětu. Jsou přechodně 

podávány ke zmírnění akutních projevů časné RA do počátku účinku DMARD. 

Nejpoužívanějším lékem je prednison v dávkách do 5 - 10 mg denně. Může být aplikován 

intraartikulárně, pokud je aktivní pouze jeden kloub. Po intraartikulární aplikaci je nutné 

omezit pohybovou aktivitu. Nežádoucími účinky dlouhodobě podávaných 

glukokortikoidů jsou osteoporóza, hypertenze, hyperglykemie, suprese kůry nadledvin, 

zvýšení hmotnosti, retence tekutin, katarakta. V rámci prevence rozvoje osteoporózy 

dochází pacienti užívající glukokortikoidy na vyšetření kostní denzity a užívají 1500 mg 

elementárního kalcia a 400 - 800 IU vitaminu D denně. U žen po menopauze jsou 

podávána substituční léčiva nebo bisfosfonáty. 10, 13, 29 

2.10.1.4  Biologická léčba 

Biologická léčba je v současnosti nejmodernější a nejúčinnější metodou léčby RA. 

V průběhu prvního roku podávání evidujeme pozitivní efekt až u 70% užívajících. 

Indikace biologické léčby musí být u každého pacienta pečlivě promyšlena, protože její 

náklady jsou vysoké. Biologická léčba je indikována pacientům, u kterých selhala léčba 

alespoň jedním DMARD. V ČR je kritériem pro zahájení biologické léčby aktivita RA 

alespoň DAS28 ≥ 3,9 a pokles klinické aktivity do 3 měsíců od započetí léčby. Hlavním 

mechanismem biologické léčby je blokáda funkce cytokinu TNF-α, díky níž dochází 

k neutralizaci a potlačení imunitních reakcí. K terapii se používají léčiva adalimumab, 
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infliximab, etanercept. V rámci analýzy Českého národního registru biologické léčby 

(ATTRA) byla v naší zemi prokázána vysoká efektivita první i následné léčby 

adalimumabem, přičemž účinnost první linie je signifikantně vyšší. Nežádoucími účinky 

biologické léčby jsou časté infekce, aktivace latenetní tuberkulózy, nemelanomové kožní 

a jiné nádory, zřídka demyelinizační onemocnění centrální nervové soustavy a systémový 

lupus erytehmatodes. 2, 11, 20 

2.10.1.5  Vitamin D 

Vitamin D má imunosupresivní účinky a jeho nedostatek zvyšuje riziko propuknutí 

RA. Soudobé studie pozorují vliv podávání vitaminu D na hladinu CRP, RF, ACPA 

a počet leukocytů a trombocytů.  21 

2.10.2  Chirurgická léčba 

Jak uvádí Pavelka a kolektiv (2012, s. 239-240), „revmatochirurgie se zabývá 

preventivními výkony (synovektomie), korekčními ortopedickými výkony, jako jsou 

náhrady nosných kloubů (kolenní, kyčelní klouby), ale i náhrady ramenních, loketních, 

zápěstí, metakarpofalangeálních (MCP) kloubů, interfalgeálních kloubů rukou, 

hlezenních kloubů. Dále se provádí resekční a rekonstrukční operace deformit rukou 

a nohou (resekce hlaviček metatarzů, korekce MCP kloubu palce). Ve spolupráci 

s neurochirurgy event. ortopedy se provádějí stabilizační výkony na krční páteři 

(u posunu AO/C1, C1/C2 segemntu).“ K fixaci drobných kloubů rukou a nohou se 

provádí artrodéza deformit. 13 

2.10.3  Režimová opatření 

V období akutního prolapsu choroby je nutné snížit pohybovou aktivitu, klidový 

režim totiž snižuje zánětlivou aktivitu. V tomto období hraje klíčovou roli 

i psychosociální podpora nemocného a jeho rodiny. Dlouhodobá imobilizace 

ale způsobuje kloubní ztuhlost, vznik deformit, celkovou ztrátu síly a kondice. 

Po odeznění akutního stádia začínáme ihned s pohybovou aktivitou. Pacienta edukujeme 

k domácímu cvičení, úpravě životního prostředí a stravy. Důležité je dodržovat 

pravidelný režim bdění a spánku. Pacient by si měl uvědomit, že maximální projev obtíží 

přichází v časných ranních hodinách a nechodit v tuto dobu do zaměstnání, nebo provádět 

náročnější aktivitu. Zaměstnání nesmí být příliš fyzicky namáhavé, nesmí probíhat v 
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chladném a vlhkém prostředí, v noci a časných ranních hodinách, v místech možného 

výskytu infekcí. Také se nedoporučuje dlouhodobě vykonávat opakovaný pohyb. 

Kontraindikovány jsou intenzivní a vytrvalostní sporty. V období nízké aktivity RA může 

být pacient očkován, očkování živými vakcínami jsou zcela kontraindikována. 7, 10 

2.10.4  Fyzioterapie 

Fyzioterapie je součástí komplexní péče o pacienta s RA. Role fyzioterapie je 

léčebná, pracovní, sociální i pedagogická. Cílem je zachovat nebo obnovit optimální 

funkci pohybového systému, navodit stav remise a zpomalit až zastavit morfologickou 

progresi onemocnění. Součástí léčby je i vstupní, průběžné a závěrečné vyšetření 

pohybového aparátu. Fyzioterapeut provádí anamnézu, vstupní a kontrolní 

kineziologický rozbor. 13 

Fyzioterapie by měla probíhat ode dne stanovení diagnózy v rámci prevence vzniku 

poruch souvisejících s onemocněním, a vždy být přizpůsobena podle toho, v jakém stádiu 

nemoci se pacient nachází. Vycházíme vždy z aktuálního stavu pacienta, jeho potřeb a 

množství aktivních kloubů. Nezastupitelnou roli má i fyzioterapie prováděná po 

ortopedických a chirurgických zákrocích. 8, 13 

V akutním stádiu je pacient indikován k několikadennímu klidu na lůžku, to 

ale neznamená, že je fyzioterapeut bez práce. Provádíme polohování pacienta několikrát 

denně, prevenci TEN (trombo-embolické nemoci) a vzniku kontraktur, izometrická 

cvičení, trakci v ose kloubu, pasivní pohyb se současnou trakcí, TMT (techniky měkkých 

tkání), aktivní protažení svalů, kondiční a dechové cvičení. 4, 8, 13 

Deformity omezují pacienta v každodenních činnostech a mohou vést až ke ztrátě 

funkce a imobilizaci. V rámci prevence vzniku addukční a flekčních kontraktur v kyčlích 

je vhodné polohovat pacienta vleže na břiše, v rámci prevence vzniku flekčních 

kontraktur kolenou udržujeme funkci m. quadriceps, volnost čéšky a plnou extenzi. 

Addukční kontraktuře ramen zamezíme polohováním a ortézováním do abdukce a 

elevace, rameno také můžeme podložit overballem nebo fixovat závěsem. Vhodně 

zvoleným pasivním a aktivním cvičením se snažíme eliminovat plantární flexi hlezenních 

kloubů, ploché nohy, kladívkovité prsty, hallux valgus, flekční kontraktury loktů a zápěstí 

a deformity rukou. Intenzivní analgetický efekt má trakce. Při pohybu by měl být 

překonán určitý stupeň bolesti. Nervová zakončení pro bolest kloubu se vyskytují hlavně 

v kloubním pouzdře, které je vlivem výpotku značně podrážděno. Proto oddálení 
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kloubních ploch nebo postavení do extrémních poloh zvětší prostor pro tekutinu a sníží 

tlak na kloubní pouzdro. 4, 8, 13 

V chronickém stádiu je naším cílem potlačit bolest, odstranit ztuhlost, obnovit rozsah 

pohybu v kloubech, zlepšit funkci úchopu, zvětšit svalovou sílu, zlepšit celkovou kondici, 

edukace a úprava životního stylu a prevence. Volenými technikami mohou být TMT, 

lymfodrenáž, mobilizace periferních kloubů a páteře dle Lewita, centrace kloubů, 

analytické posilování extenzorových skupin svalů, protahování flexorových skupin, PIR 

(postizometrická relaxace) a PIR s protažením dle Lewita, AGR (antigravitační relaxace) 

dle Zbojana, AEK (agisticko-excentrická kontrakce) dle Brüggera, kondiční cvičení, 

respirační fyzioterapie, nácvik optimálních pohybových stereotypů, aktivace HSSP 

(hlubokého stabilizačního systému páteře) dle Koláře, senzomotorická stabilizace, 

koncept Bobath, Kabat, Brunkow a McKenzie. Dbáme na správné provedení pohybových 

stereotypů, které bývají vlivem choroby pozměněny. Před mobilizací páteře je nutné znát 

stav pacienta a vidět jeho rentgenový snímek, mobilizace AO (atlantookcipitální) 

skloubení se většinou vůbec neprovádí. V období remise je fyzioterapeutický přístup 

analogický, výhodou je nepřítomnost bolesti a ztuhlosti kloubů. 4, 7, 8, 9, 13, 14 

Studie autorů Tosa, Albu a Popa (2016), která se zabývala aplikací různých přístupů 

moderní fyzioterapie u pacientů s RA, prokazuje pozitivní vliv fyzioterapie na zdravotní 

i psychický stav pacienta. Přesto zatím není sestaven žádný optimální kinezioterapeutický  

postup pro léčbu RA. Při volbě metod se soustředíme na pozitivní efekt. Účinek 

elektroterapie byl sporný. 28 

2.10.5  Fyzikální terapie 

Fyzikální terapii považujeme za doplňkovou péči, neměla přesahovat víc než 10% 

fyzioterapeutické péče. Indikovány bývají termoterapie, nízkofrekvenční, 

středofrekvenční a vysokofrekvenční elektroterapie, transkutánní neurostimulace, 

magnetoterapie (15 – 30 min), laser (kontinuální, 2,5 J/cm2 později pulzní, 6 J/ cm2), 

ultrazvuk (0,6 W/cm2, 5 min), infračervené a polarizované světlo, hydroterapie, 

hydrokinezioterapie (30 – 32°C) a mechanoterapie. V akutním stádiu aplikujeme pouze 

negativní termoterapii např. kryosáčky, pozitivní termoterapie je kontraindikována. 

V chronickém stádiu RA naopak využíváme účinků pozitivní termoterapie, k tomu slouží 

parafín, zábaly, obklady, hotpacky, horké role, peloidy a vířivá lázeň. Pacient nesmí 

docházet na hydrokinezioterapie, pokud je přítomen alespoň jeden aktivní kloub. 
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Užitečnou pomůckou je motodlaha, pro udržení či zvětšení rozsahu pohybu kyčelních, 

kolenních, ramenních a loketních kloubů volíme pasivní pohyb. Pro posílení, zvýšení 

kondice a zlepšení stability volíme aktivní pohyb nebo pohyb proti odporu. 8, 13 

2.10.6  Ergoterapie 

Ergoterapie je terapeutická metoda usilující o zachování a léčebné využití schopností 

potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, volnočasových a zájmových 

činností u osob s fyzickým, psychickým, smyslovým či sociálním znevýhodněním. Důraz 

je kladen na maximální možnou participaci jedince v každodenních úkonech s ohledem 

na jeho možnosti. Hlavní cíle jsou snížit otok, zmírnit bolest, zachovat funkci, prevence 

vzniku deformit, korekce pomocí dlah a ortéz, dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti a 

nezávislosti, a tím zvýšení kvality života. Náplní ergoterapeutické péče během RA je 

nácvik jemné motoriky, přesunů, každodenní hygieny, vaření, úklidu, cestování, nákupu, 

manipulace s předměty, poradenství a přizpůsobení domácího prostředí, doporučení 

vhodných kompenzačních pomůcek (dlahy, ortézy, speciální příbor, podavač, nástavec 

na toaletu a mycí houbu, madla, protiskluzová podložka) a prevence pádů. Ergoterapeut 

hodnotí vhodnost zaměstnání a schopnost pacienta se do zaměstnání navrátit. Jeho 

úkolem je pacientovi s návratem do zaměstnání pomoci, nebo vybrat jiné vhodné 

povolání. Kreativní činnosti prováděné za účelem zlepšení jemné motoriky (paličkování, 

navlékání korálků, vystřihování, pletení, práce s keramikou a dřevem) mají velmi dobrý 

vliv na psychiku pacientů. 8, 13 

2.10.7  Následná lázeňská péče 

Nemalou roli v léčbě revmatických onemocnění hrajíe lázneňská péče, kterou 

předepisuje lékař podle platného indikačního seznamu pro odbornou lázeňskou péči. 

Pacient s RA v chronickém stádiu má 1x za 12 měsíců nárok na třítýdenní pobyt 

v lázních. Lázně specializované na léčbu revmatických onemocnění jsou Jáchymov, 

Teplice, Mšené, Toušeň, Kundratice, Bělohrad, Bechyně, Velichovky, Třeboň, Slatinice, 

Darkov, Ostrožská Nová Ves, Hodonín a Kostelec. Pacientům jsou zde poskytovány 

hydroterapie s peloidy, hydrokinezioterapie, fyzioterapie a fyzikální terapie. 13, 30 
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2.10.8  Psychosociální poradenství 

Depresí trpí až třetina pacientů s RA. Na psychiku pacienta mají vliv chronická 

bolest, únava, vyřazení ze sociální role, nedostatečná podpora, snížené sebevědomí, 

nemocniční prostředí, postupné zhoršování fyzického stavu, úzkost a strach z dalšího 

průběhu nemoci. Při tom špatné psychické rozpoložení zpětně zhoršuje prvotní projevy 

choroby. Proto bychom měli na RA pohlížet nejen jako na fyzické onemocnění, ale jako 

na komplexní psychosomatické onemocnění. V případě podezření na patologický stav 

psychiky pacienta bychom ho měli odeslat do specializované psychosociální poradny. 3, 

24 
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3  Část speciální 

3.1  Metodika práce 

Tato práce byla vypracována v rámci souvislé odborné praxe v RÚ (Revmatologickém 

ústavu) v Praze. Praxi jsem absolvovala v termínu od 2. 1. 2017 do 27. 1. 2017 

pod odborným vedením Mgr. Ivy Zinkové. Cílem bylo prokázat pozitivní vliv 

fyzioterapie při léčbě pacienta s RA, detailní postup je zdokumentován formou 

kazuistiky. Pacient byl seznámen a souhlasí s průběhem vyšetření, terapií, nahlížením do 

dokumentace a prezentací údajů a výsledků v rámci obhajoby bakalářské práce. Vzor 

informovaného souhlasu pacienta je součástí této práce (Příloha č. 2). 

Pan J. Š. byl hospitalizován 6. 1. 2017 pro zhoršení příznaků RA a byl propuštěn 19. 1. 

2017. Během 2 týdnů v RÚ absolvoval vstupní a výstupní kineziologický rozbor, 6 

cvičebních jednotek pod dozorem studentky fyzioterapie. Fyzioterapie probíhala 

v ranních hodinách po dobu půl hodiny. První jednotka se uskutečnila na pokoji na lůžku 

pacienta, zbylých 5 probíhalo v tělocvičně na terapeutickém lehátku, kam pacient 

docházel samostatně. O víkendu fyzioterapie neprobíhala, pacient byl zainstruován jak 

cvičit samostatně. 

Zpracování této bakalářské práce bylo schváleno Etickou komisí UK FTVS. Originál 

potvrzeného souhlasu Etické komise je součástí této práce (Příloha č. 1). 

Vyšetřovací metody: vyšetření aspekcí, palpací, vyšetření stoje (statické, dynamické, 

modifikace stoje), vyšetření chůze a její modifikací, vyšetření pohybových stereotypů dle 

Jandy, vyšetření každodenních stereotypů, antropometrie, goniometrie, vyšetření 

pohyblivosti páteře, vyšetření hypermobility dle Jandy a Sachse, vyšetření zkrácených 

svalů dle Jandy, svalový test dle Jandy, vyšetření úchopů a neurologické vyšetření. 

K testování byly využity tyto pomůcky: terapeutické lehátko, polštářek, podložka 

pod nohy, krejčovský metr, plastový dvouramenný goniometr, tužka, párátko, váleček, 

míček, taška a klíč, neurologické kladívko, psaný text, studený a teplý předmět. K měření 

goniometrie prstů nebyl k dispozici prstový goniometr, měření bylo provedeno odhadem. 

Terapeutické postupy: míčkování, protahování fascií, ischemická komprese TrP, 

pasivní pohyby, pasivní protažení, aktivní pohyby, kondiční cvičení, mobilizace kloubů, 

trakce, PIR dle Lewita, PIR s protažením, AGR dle Zbojana, nácvik vertikalizace, 

korekce sedu a stoje, lokalizované dýchání, nácvik optimální dechové vlny. K terapii byly 
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používány tyto pomůcky: terapeutické lehátko, polštářek, podložka pod nohy, pěnový 

míček, dřevěná tyčka, overball. 

3.2  Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: J. Š., muž    ročník: 1950 

Diagnóza: M06.0 Séronegativní revmatoidní artritida 

Osobní anamnéza:  

 Diabetes Mellitus II: užívá insulinu a perorální antidiabetika 

 arteriální hypertenze na terapii, cca 5 let 

 syndrom karpálního tunelu bilat. 

 Operace appendixu – v dětství, tonsilektomie ve 40 letech 

Úrazy: fraktura levé klavikuly a zápěstí - v dětství, po autonehodě fraktura 

žeber vlevo – období neudává 

Nynější onemocnění: 66-letý pacient v roce 2004 léčen pro polymyalgia rheumatica, 

diagnostikován v RÚ. Užíval kortikoidy až do roku 2011, poté výskyt opětovných 

artritid, proto nasazena léčba MTX a SAS, diagnosticky veden jako RA seronegativní. 

Postupně byl MTX vysazen a až do jara 2016 ponechán SAS a Plaquenil. Relaps 

onemocnění od července 2016 po prochladnutí při koupání. První obtíže se projevili 

v oblasti Cp, postupovali distálním směrem. Před 14 dny kulminace onemocnění, 

projevující se motorickým deficitem v oblasti drobných kloubů ruky bilat. Bolest všech 

kloubů zvyšující se přes noc a k ránu, ranní ztuhlost 2 hodiny. „V autě se nemůže 

rozhlédnout.“ Otoky neguje. Za poslední 4 měsíce zhubnul 11 kg. Nasazen Metoject 15 

mg, Medrol 6 mg, do terapii zpět Plaquenil. Přijat a hospitalizován na naléhání rodiny 

dne 6. 1. 2016 v 08:14 hodin. K zvážení změny terapie. 

Rodinná anamnéza: otec zemřel na kardiální onemocnění, matce je 90 let – st.p. totální 

endoprotéze obou kolen pro artrózu, bratrovi je 65 let – seropozitivní RA, syn a dcera 

jsou zdrávy 

Sociální anamnéza: žije s manželkou a matkou v rodinném domě 

Pracovní anamnéza: nyní 5 let v SD, dříve pracoval jako automechanik a údržbář 

Sportovní anamnéza: do 40 let hrával fotbal 
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Farmakologická anamnéza: Medrol 4 mg 1-0-0 v pondělí a pátek 1/2-0-0, Metoject 15 

mg 1x týdně v úterý, Acidum folicum 1-0-0-0 1x týdně ve středu, Plaquenil 0-1-0, 

Salazopyrin 1-0-1, Metformin 1000 mg 1,5-0-0, Humalog s.c. 12j, Prestarium Neo Combi 

10/2,5 1-0-0 

Alergie: toxoalergický exantém napo infuzích Mesocain + Guajacuran, jiné alergie 

neguje 

Abusus: cigarety 0, alkohol od zhoršení příznaků prý nepije, káva 1x denně 

Předchozí rehabilitace: před 12 lety při hospitalizaci v RÚ, jiné neudává 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:  

„Malá anamnéza: 66letý pacient s RA séronegativní, t. č. s relapsem onemocnění 

z ambulance Dr. Šimíkové byl přijat ke zvážení dalších terapeutických možností 

Subjektivní hodnocení při přijetí: Unavený je, ale na podzim byl více, teploty 0, 

zimnice 0, třesavky 0, za poslední 4 měsíce zhubnul 11 kg, má bolesti ramen, loktů 

i DRK, rovněž kolen i DNK vázané na námahu a specifický pohyb (u ramen např. 

na zvednutí paží nad horizontálu), ranní ztuhlost udává 2 hodiny, záda bolí 

námahově, sucho v ústech v noci, vyrážky 0, fotosensitivita 0, svalová slabost 0, 

Raynaudův fenomén 0. 

Přehled terapie: 

kortikoidy: 4/2004-2011, nyní nově od 11/2016 

MTX: 2011-2014, dále od konce 10/2016 15mg Metoject 

Plaquenil: 2011- jaro 2016, nyní od podzimu 2016 

SAS: 2011-dosud 

Objektivní nález při přijetí: 

Orientovaný, lucidní, spolupracuje, afebrilní, eupnoe, bez ikteru a cyanózy, 

hydratace v normě. 

Normostenický, chůze bez opory, kůže čistá, bez eflorescencí. TK 130/80. 

Lymfatické uzliny v hlav. lokal. nehmatám. 
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Hlava: bulvy ve středním postaven, zornice izokorické, skléry bílé, spojivky 

růžové, bez sekrece. DÚ čistá, sliznice vlhké, jazyk plazí středem, bez povlaku, 

hrdlo klidné. 

Krk: krční žíly bez náplně, štítná žláza zvětšená 

Hrudník: souměrný, dýchání sklípkové, čisté, AS 78/min, prav., 2 ohraničené ozvy. 

Břicho: měkké, prohmatné, palpačně nebol., bez rezistence, hepar, lien nevz. 

DK: bez otoků, lýtka volná, nebol. 

Pohybové ústrojí: 

Chůze bez opory, opatrná. 

Páteř: mírná hyperkyfóza Thp, v.s. porucha statiky a dynamiky Lp + Thp, SI 

nebol., poklepově nebol., distance při dolní hranici normy, Thomayer 28, Schober, 

3,5, Stibor 6,5, lateroflexe Lp 12,5, exp. hrudníku 3 cm, hybnost Cp norm. 

HK: mírně vyjádřené nn. Heberdeni, Bouchardi, jinak norm. nález na drobných 

kloubech, zápěstí, loktech, artritidy nevidím 

Ramena: omezený rozsah hybnosti oboustranně, vlevo více, atrofie periartikul. 

svalů, vlevo více, bez zjevného otoku, bez zarudnutí, bez proteplení, výpotek palp. 

nehmatám, palp. štěrbiny nebol., abdukce vpravo cca 80, vlevo 70, omezené 

rotace bilat. 

DK: norm. nález na drobných kloubech, hleznech, kolena mírně atroficky 

defigurovaná, jinak je nález norm., bez otoků, norm. rozsah, nebol., kyčle mírně 

citlivé při dotažení, především při flexi nad 100, rozsah není více omezený, 

výrazná atrofie quadricepsů. 

Závěr: RA seronegativní, ke zvážení další terapie, již při příjmu po konzultaci 

vysazen SAS 

DM II na insulinu a PAD 

Arteriální hypertenze na terapii 

Sy karpálního tunelu bilat. 

Alergie na Mesocain+Guajacuran 

St.p. APPE, TE“ 
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Indikace k RHB: poukaz FT (na fyzioterapeutickou péči) – LTV (léčebná tělesná 

výchova ) při RA, mobilizace kloubů, TMT, PIR, PIR s protažením 

Diferenciální rozvaha: Spadá do kompetence revmatologa, podrobněji je popsána 

v kapitole 2.9. V základní diferenciální rozvaze se orientujeme podle typu artritidy 

(mono, oligo či polyartritida), její lokalizace, věku, pohlaví, přítomnosti celkových 

projevů a mimokloubních projevů. Očekáváme přítomnost symetricky postižených 

kloubů ruky a nohy, otok, bolest a sníženou pohyblivost v těchto kloubech. Mohou být 

přítomny svalové atrofie, kloubní deformace, snížený rozsah pohybu ve smyslu 

goniometrie i joit play se zatuhnutím, vadné držení těla, patologické stereotypy pohybu, 

změna svalového tonu, svalové disbalance, zkrácené svaly, funkční porucha úchopu 

a omezení ADL (Activity of Daily Living). Limitujícím faktorem terapie mohou být 

únava, bolest, slabost, rychlá unavitelnost, deprese, subfebrilie. Pozitivní vliv 

při fyzioterapii má farmakoterapie tišící bolest a klinické projevy. 

3.3  Vstupní kineziologický rozbor (9. 1. 2017) 

3.3.1  Status présens: 

Subj.: Pacient je unavený a bolí ho „celé tělo.“ Projevy jsou ale lepší než před 14 dny, 

kdy se skoro nemohl pohnout.  

Obj.: výška 174 cm, váha: 68 kg, BMI: 22,46, hospitalizován: 6. 1. 2017 pro zhoršení 

příznaků RA. Pacient je orientovaný časem, datem, místem a situací, spolupracující, 

schopný samostatné sebeobsluhy. Nepoužívá žádné pomůcky.  

3.3.2  Vyšetření stoje 

Vyšetřeno aspekčně bez použití olovnice. Stoj je stabilní, váha je více na LDK (levá dolní 

končetina).  

A) Pohled zepředu: úzká stojná báze, mírná valgozita hlezenních kloubů, mírně 

naznačená varozita kolen, kolenní klouby bez otoku, výrazná atrofie m. (musculus) 

quadriceps femoris bilat., pánev je v rovině, levá tajle širší, zvýšené napětí břišních svalů, 

prsní bradavky v jedné rovině, symetrie klíčních kostí, obě HKK (horní končetiny) ve 

vnitřní rotaci, obličej symetrický 
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B) Pohled zezadu: úzká stojná báze, kulovitý tvar pat (bez otoků a výrůstků), mírná 

valgozita pat, lýtka symetrická, L popliteální rýha je výš, P (pravá) popliteální rýha je 

mediálně sešikmena, hypotrofie gluteálního svalstva, pánev je v rovině, všechny obratle 

prochází jednou osou, oploštělá bederní lordóza a hrudní kyfóza, levá tajle širší, levá 

lopatka a rameno jsou výš, stejná vzdálenost obou lopatek od páteře, obě HKK ve vnitřní 

rotaci 

C) Pohled z boku: 

I. zleva: DKK v symetrickém postavení, pánev v retroverzi, vtažené břicho, 

nádechové postavení hrudníku, loket v semiflexi cca 15 – 20°, protrakce ramene, 

oploštělá bederní lordóza, oploštělá hrudní kyfóza v segmentu Th6 – Th12, hyperkyfóza 

v segmentu Th1 – Th6, vrchol krční lordózy v segmentu C5, mírná rotace trupu vpravo, 

předsun hlavy 

II. zprava: DKK v symetrickém postavení, pánev v retroverzi, vtažené břicho, 

nádechové postavení hrudníku, loket v semiflexi cca 15 – 20°, protrakce ramene, 

oploštělá bederní lordóza, oploštělá hrudní kyfóza v segmentu Th6 – Th12, hyperkyfóza 

v segmentu Th1 – Th6, vrchol krční lordózy v segmentu C5, předsun hlavy 

D) Dynamické vyšetření stoje: 

Extenze: v OP (omezeném pohybu), pohyb probíhá pouze v Cp a horní Thp, zbytek páteře 

se nerozvíjí 

Lateroflexe: větší rozsah pohybu vpravo, vrchol hrudní kyfózy v Th8 

Flexe: v OP – vzdálenost prstů od podložky je cca půl metru, provedení pohybu je 

obloukovité od hlavy, krční páteř se plynule rozvíjí, rozsah v ostatních segmentech je 

omezen, oploštění segmentu Th8 – Th12, zvýraznění P paravertebrálního valu 

E) Specifické testy: 

Stoj na špičkách: svede, bpn (bez patologického nálezu) 

Stoj na patách: svede, bpn 

Véleho test: 2. stupeň, prstce jsou lehce přitisknuté k zemi, pouze ukazovák volný 

(stupeň 1) bilat. 

Rombergův stoj I.: svede, bpn 

Rombergův stoj II.: svede, bpn 

Rombergův stoj III. : svede, zvýrazněná hra šlach 
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Stoj na jedné noze: svede, bpn 

Trendelenburgova zkouška: mírný pokles pánve na flektované DK při stoji na pravé 

i na levé noze 

Stoj na dvou vahách: neproveden 

3.3.3  Palpace 

Lopatky: dolní úhel levé lopatky je výš 

Pánev: spina iliaca anterior superior, spina iliaca posterior superior a crista illiaca jsou 

v rovině 

Klenba nožní: plochonoží 

Küblerova řasa: podkoží je volné, řasa se dobře nabírá, zbarvení nad plochou 

paravertebrálních svalů mezi C7 a Th6 

Svalový tonus: 

Hypertonus - v oblasti šíje, lýtek, vnitřních ploch stehen a paravertebrálních valů 

Hypotonus – mezilopatkové svaly, m. triceps brachii bilat., mm. glutei bilat. 

Výskyt TRP: ve středu horní části m. trapezius bilat., v levém m. levator scapulae 

při úponu, v m. pectoralis major při úponu bilat., v pravém paravertebrálním valu 

na úrovni dolního úhlu lopatky, v m. illiopsoas bilat. a mm. adductores bilat. 

Posunlivost fascií: fascie na DKK, HKK, hrudní a bederní jsou dobře posunlivé všemi 

směry, fascie v oblasti šíje jsou omezeny při posunu kranio-kaudálně i latero-laterálně 

Joint play: blokáda 3. žebra, blokáda AO skloubení směrem do anteflexe a rotace bilat., 

blokády drobných kloubů ruky bilat., pružení páteře omezeno ale nebolí, LSI 

(sakroiliakální skloubení ) pruží nebolí, PSI nepruží nebolí 

3.3.4  Vyšetření chůze 

Chůze je opatrná, bez opory, schody zvládne. Proximální typ chůze dle Jandy. Báze 

je spíše užší, kroky jsou pravidelné a hmotnost těla je rovnoměrně přenášena z jedné nohy 

na druhou. Krok začíná nášlapem na patu, pokračuje odvinutím střední části chodidla a 

odrazem od hlaviček metatarzů. Chybí extenze v kyčelních kloubech. V pánvi dochází 

k fyziologickému nutačnímu pohybu, páteř je rigidní. HKK se pohybují souměrně. Hlava 

zůstává v základním postavení. 
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Modifikace chůze:  

Chůze po špičkách: svede, bpn 

Chůze po patách: svede, bpn 

Chůze se vzpaženými končetinami: zvýraznění mírné insuficience abduktorů kyčelního 

kloubu bilat. 

Chůze pozpátku: svede, dochází k mírné anteverzi pánve  

 

3.3.5  Vyšetření pohybových stereotypů 

Dle Jandy 

1) Extenze v kyčelním kloubu 

- LDK: OP     PDK: OP 

1. m.gluteus maximus   1. m.gluteus maximus 

2. hamstringy    2. hamstringy 

3. extenzory L (kontralaterální) 3. extenzory L (kontralaterální) 

4. extenzory L (homolaterální) 4. extenzory L (homolaterální) 

5. extenzory Th-L (kontralaterální) 5. extenzory Th-L (kontralaterální) 

6. extenzory Th-L (homolaterální) 6. extenzory Th-L (homolaterální) 

7. svaly pletence pažního  7. svaly pletence pažního 

 

     2) Abdukce v kyčelním kloubu 

      - LDK: tensorový mechanismus  PDK: tensorový mechanismus 

                   1. m. gluteus medius, minimus 1. m. gluteus medius, minimus 

                   2. m. tensor fasciea latae  2. m. tensor fasciea latae 

                   3. m. quadratus lumborum 3. m. quadratus lumborum 

                   4. břišní svalstvo   4. břišní svalstvo 

 

     3) Flexe trupu: neprovede; flexe trupu probíhá švihem v polovičním rozsahu 
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     4) Klik: neprovede 

 

5) Flexe šíje: patologický stereotyp, chybí předkyv při zahájení pohybu 

 

6) Abdukce v ramenním kloubu: OP bilat. 

      - LHK: pohyb zahájený elevací ramene PHK: pohyb zahájený elevací ramene 

                1. m.trapezius (homolaterální)  1. m.trapezius (homolaterální) 

                2. m.deltoideus    2. m.deltoideus 

                3. m.trapezius (kontralaterální)  3. m.trapezius (kontralaterální) 

    5. m.quadratus lumborum   5. m.quadratus lumborum 

 

Vyšetření ADL 

Přesuny na lůžku: zvládá 

Vertikalizace: z lehu na zádech do sedu se zvedá švihem, přes bok nevstává, ze sedu 

do stoje vstává s přidržením o nábytek 

Sebeobsluha: samostatně zvládá najedení, napití, oblékání, koupání, osobní hygienu, 

použití wc 

Vyšetření dechu: hrudník je v nádechovém postavení, pacient dýchá pouze do horní části 

hrudníku, pohyb žeber je minimální 

Dominantní ruka: pravá 

Dominantní noha: levá 
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3.3.6  Antropometrie 

Tabulka 4 - Vyšetření antropometrie při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

 

levá (cm) pravá (cm) rozdíl (cm) 

HKK 

   
I. délkové míry 

   

délka HK (acromion-dactylion): 80 80,5 0,5 

délka paže (acromion-laterální epycondyl 

humeru): 35 35 0 

délka předloktí (olecranon-processus 

styloideus ulnae): 47 47 0 

délka ruky (spojnice mezi processi 

styloidei-dactylion): 20 20 0 

II. Obvodové míry 

   
paže: 

   
a) relaxovaná 23 24 1 

b) při kontrakci 25 25,5 0,5 

loket: 24 24 0 

předloktí: 24 23 1 

zápěstí: 16 16 

 
DKK 

   
I. délkové míry 

   
a)anatomická (trochaner major-maleolus 

lateralis) 87 86 1 

délka stehna (trochaner major-štěrbina 

kolenního kloubu) 48 47 1 

délka bérce (hlavička fibuly-maleolus 

lateralis): 39 39 0 
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 levá (cm) pravá (cm) rozdíl (cm) 

b) funkční I. (pupík-maleolus medialis) 96 96 0 

funkční II. (spina iliaca anterior superior-

maleolus medialis) 90 89 1 

II. Obvodové míry 

   

obvod stehna a) 15 cm nad patellou 40 39,5 0,5 

b) 10 cm nad patellou 38 36 2 

obvod nad kolenním kloubem 32 32 0 

obvod přes kolenní kloub 34,5 34,5 0 

obvod pod kolenním kloubem 30 30 0 

obvod lýtka 30,5 30,5 0 

obvod přes patu a nárt 30,5 30 0,5 

obvod kotníku 34,5 34,5 0 

 

Tabulka 5 - Měření výšky a exkurze hrudníku při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

výška těla ve stoji 174 cm 

exkurze hrudníku 3 cm 
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3.3.7  Měření kloubní pohyblivosti 

A) Goniometrie – měřeno plastovým goniometrem 

Tabulka 6 - Vyšetření goniometrie pro HKK při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

HKK – aktivně (* v závorce hodnoty se 

souhybem lopatky) 

HKK – pasivně (* v závorce 

hodnoty se souhybem lopatky) 

kloub P L P L 

ramenní 

kloub 

S: 20-0-160 S: 20-0-140 S: 30-0-165 S: 30-0-150 

F: 80(90)-0-x F: 70(90)-0-x F: 80-0–-x F: 75-0-x 

T: 10-0-120 T: 10-0-120 T: 10-0-120 T: 10-0-120 

R: 60-0-75 R: 45-0-45 R: 60-0-75 R: 45-0-45 

loketní 

kloub 
S: 0-0-145 S: 0-0-145 S: 0-0-145 S: 0-0-145 

radioulnární 

kloub 
T: 80-0-90 T: 80-0-90 T: 90-0-90 T: 90-0-90 

radioulnární 

kloub 
T: 80-0-90 T: 80-0-90 T: 90-0-90 T: 90-0-90 

zápěstní 

kloub 

S: 70-0-30 S: 70-0 -30 S:  70-0-40 S: 70-0 -40 

F: 15-0-30 F: 15-0-30 F: 15-0-30 F: 15-0-30 

MCP II 

(odhadem 

bez prstového 

goniometru) 

S: 10-0-70 S: 10-0-70 S: 15-0-85 S: 15-0-85 

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

MCP III 
S: 10-0-70 S: 10-0-70 S: 15-0-85 S: 15-0-85 

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

MCP IV 

 

 

 

S: 10-0-70 

 

S: 10-0-70 

 

S: 15-0-85 

 

S: 15-0-85 

F: 10-0-10 F: 10-0-10 F: 20-0-20 F: 20-0-20 
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HKK – aktivně  HKK – pasivně 

kloub P kloub P kloub 

MCP V 

S: 10-0-70 S: 10-0-70 S: 15-0-85 S: 15-0-85 

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

IP1 II S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP1 III S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP1 IV S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP1 V S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP2 II S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP2 III S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP2 IV S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP2 V 

 

S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

CMC palce 

(karpometa- 

karpální kloub)  

F: x-0-20 

S: x-0-40 

opozice 0 

F: x-0-20 

S: x-0-40 

opozice 0 

F: x-0-30 

S: x-0-50 

opozice 0 

F: x-0-30 

S: x-0-50 

opozice 0 

MCP palce F: 0-0-55 F: 0-0-55 F: 0– 0– 60 F: 0– 0– 60 

IP palce F: 0-0-85 F: 0-0-85 F: 0-0-90 F: 0-0-90 

Pro CMP a IP klouby hodnota stanovena odhadem. 
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Tabulka 7 -  Vyšetření goniometrie pro DKK při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

DKK – aktivně DKK - pasivně 

Kloub P L P L 

kyčelní 

kloub 

S: 10-0-60 S: 10-0-65 S: 15-0-60 S: 15-0-65 

F: 30-0-10 F: 30-0-10 F: 35-0-10 F: 35-0-10 

R: 45-0-20 R: 40-0-20 R: 50-0-20 R: 45-0-20 

Kyčelní 

kloub (flexe s 

pokrčeným 

kolenním 

kloubem) 

120° 130° 130° 135° 

kolenní 

kloub 
S: 15-15-135 S: 0-0-135 S: 15-15-135 S: 0-0-135 

hlezenní 

kloub 

S: 10-0-40 S: 10-0-40 S: 10-0-45 S: 10-0-45 

R: 15-0-35 R: 15-0-35 R: 20-0-40 R: 20-0-40 

MTP I 
S: 40-0-40 

T: 0-0-0 

S: 40-0-40 

T: 0-0-0 

S: 55-0-45 

T: 20-0-20 

S: 55-0-45 

T: 20-0-20 

MTP II S: 40-0-40 S: 40-0-40 S: 55-0-45 S: 55-0-45 

MTP III S: 40-0-40 S: 40-0-40 S: 55-0-45 S: 55-0-45 

MTP IV S: 40-0-40 S: 40-0-40 S: 55-0-45 S: 55-0-45 

MTP V S: 40-0-40 S: 40-0-40 S: 55-0-45 S: 55-0-45 

IP palce S: 0-0-70 S: 0-0-70 S: 55-0-45 S: 55-0-45 
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Tabulka 8 - Vyšetření goniometrie pro DKK při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

C páteř 

S: 25-0-20 

F: P-15, L-10 

R:P-35, L-35 

Th a L páteř 
F: P-20, L-15 

R: P-10, L-10 

 

B) Vyšetření pohyblivosti páteře – distance na páteři 

Tabulka 9 - Měření distancí na páteři při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

 

hodnota 

Ottův příznak - Thp 

In: 1,5 cm 

Re: 1 cm 

Thomayerův příznak 41 cm 

Schoberův příznak – Lp 4 cm 

Stiborův příznak – Thp a Lp 5 cm 

Čepojejův příznak – Cp 1,5 cm 

Zkouška lateroflexe 

P: 8cm 

L: 7cm 

Příznak brada – sternum 2 cm 

Forestierova fleche 0 cm 
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C) Vyšetření hypermobility dle Jandy  

Tabulka 10 - Vyšetření hypermobility dle Jandy při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

 Levá pravá 

Zk. Rotace hlavy V normě V normě 

Zk. Šály V normě V normě 

Zk. Zapažených paží V normě V normě 

Zk. Založených paží V normě V normě 

Zk. extendovaných 

loktů 

V normě 

Zk. Sepjatých prstů V normě 

Zk. Sepjatých rukou V normě 

Zk. Lateroflexe V normě 

Zk. Předklonu V normě 

Zk. Posazení na paty Neprovedeno z důvodu bolesti kolen a kyčlí 

 

D) vyšetření hypermobility dle Sachseho 

Tabulka 11 - Vyšetření hypermobility dle Sachseho při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

Zkouška šály  A A 

Rotace C páteře  A A 

Zkouška zapažených paží  A 

Zk. založených paží  A 

Zk. extendovaných loktů  A 

Zk. extenze prstů  A 

Zk. flexe trupu A 

Zk. lateroflexe trupu A 

Rotace Th páteře  A 
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Abdukce v skapulohumerálním kloubu  A 

Extenze v koleni  A 

Extenze v bederní páteři  A 

 

3.3.8  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 12 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

Svalová skupina/stupeň zkrácení P L 

m. triceps surae 

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 2 2 

dlouhé adduktory 2 2 

flexory kolenního kloubu 2 2 

m. piriformis 0 1 

m. quadratus lumborum 1 1 

m. erectores spinae 2 

m. pectoralis major  

pars clavicularis a m. pectoralis minor 2 2 

pars sternocostalis 2 2 

pars abdominalis 2 2 
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Svalová skupina/stupeň zkrácení P L 

m. trapezius – horní část 1 2 

m. levator scapulae 1 2 

m. sternocleidomastoideus 1 2 

 

3.3.9  Svalový test dle Jandy 

Tabulka 13 - Svalový test pro krk dle Jandy při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

L strana Krk Sval P strana 

5 Flexe krku sunutím m. sternocleidomastoideus 5 

3 Flexe krku obloukem mm. scaleni 3 

5 Extenze krku m. trapezius 5 

 

Tabulka 14 - Svalový test pro trup dle Jandy při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

L strana Trup Sval P strana 

3 - OP Flexe trupu m. rectus abdominis 3 - OP 

3 - OP Flexe trupu s rotací mm. obliqui abdomini 3 - OP 

 

Zvládá 

proti 

odporu - 

OP 

 

 

Extenze trupu 

thorakální 

provedeno ve VP 

(výchozí poloha) pro 

stupeň 2 

m. sacrospinalis 

Zvládá 

proti 

odporu - 

OP 

Zvládá proti 

odporu - 

OP 

Extenze trupu lumbální 

(provedeno ve VP pro 

stupeň 2) 

m. iliocostalis, 

m. quadratus lumborum 

Zvládá 

proti 

odporu - 

OP 

5 Elevace pánve m. quadratus lumborum 5 
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Tabulka 15 - Svalový test pro HKK dle Jandy při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

L strana HK Sval P strana 

4 Abdukce  lopatky m. serratus anterior 4 

5 Addukce s rotací 

lopatky 

mm. rhomboidei, 

m. trapezius pars medialis 
5 

5 Elevace lopatky m. trapezius pars cranialis 5 

Neprovede 

VP 

Deprese lopatky 
m. trapezius pars caudalis 

Neprovede 

VP 

5 - OP Flexe ramenního 

kloubu 

m. deltoideus pars ant., 

m. coracobrachialis 
5 - OP 

5 - OP Extenze ramenního 

kloubu 
m. latissimus dorsi 5 - OP 

5 - OP, 

bolest 

Abdukce ramenního 

kloubu 

m. deltoideus pars 

medialis, m. supraspinatus 

5 - OP, 

bolest 

5 - OP, 

bolest 

Abdukce RK 

horizontálně 

m. deltoideus pars 

posterior 

5 - OP, 

bolest 

5 Addukce RK 

horizontálně 
m. pectoralis major 5 

3 - OP, 

bolest 

 

 

Zevní rotace RK 
m. infraspinatus, m. teres 

minor 

3 - OP, 

bolest 

3 Vnitřní rotace RK m. subscapularis, m. teres 

major 
3 

5 Flexe lokte m. biceps brachii, m. 

brachialis, m. brachioradialis 
5 

5 Extenze lokte m. triceps brachii 5 

5 Supinace předloktí m. supinator, m. biceps 

brachii 
5 
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L strana HK Sval P strana 

5 Pronace předloktí m. pronator teres, 

m. pronator quadratus 
5 

5 - OP Flexe a radiální dukce 

zápěstí 
m. flexor carpi radialis 

5 - OP 

5 - OP Flexe a ulnární dukce 

zápěstí 
m. flexor carpi ulnaris 

5 - OP 

4 Extenze a radiální 

dukce zápěstí 

m. extensor carpi radialis 

longus et brevis 
4 

4 Extenze a ulnární dukce 

zápěstí 
m. extensor carpi ulnaris 3 

5  - OP Flexe MCP kloubů mm. lumbricales II., III., 

IV., V. 
5  - OP 

5 Extenze MCP kloubů m. extensor digitorum, 

m. extensor indicis, m. 

extensor digiti minimi 

5 

4 - OP Addukce MP kloubů mm. interossei palmares 4 - OP 

4 - OP Abdukce MP kloubů mm. interossei dorsales, 

m. abduktor digiti minimi 
4 - OP 

5 Flexe IP 1 kloubů m. flexor digitorum 

superficialis 
5 

5 Flexe IP 2 kloubů m. flexor digitorum 

profundus 
5 

5 Oposice malíku m. oponnens digiti minimi 5 

5 Oposice palce m. oponnens pollicis 5 

5 Flexe MP kloubu palce m. flexor pollicis brevis 5 

5 Extense MP kloubu 

place 
m. extensor pollicis brevis 

5 
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L strana HK Sval P strana 

5 Abdukce MP kloubu 

palce 

m. abduktor pollicis 

longus et brevis 

5 

5 Addukce MP kloubu 

palce 
m. adductor pollicis 

5 

5 Flexe IP kloubu palce m. flexor pollicis longus 5 

5 Extense IP kloubu palce m. extensor pollicis longus 5 

 

Tabulka 16 - Svalový test pro DKK dle Jandy při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

L strana DK Sval P strana 

3 + Flexe kyčelního kloubu m. illiopsoas 3 + 

3 Extense kyčelního 

kloubu 

m. gluteus maximus, 

flexory kolene 
3 

3 Extense kyčelního 

kloubu s pokrčeným 

kolenním kloubem 

m. gluteus maximus, 

flexory kolene 
3 

 

3 

 

 

 

Abdukce kyčelního 

kloubu 

m. gluteus minimus, 

m. gluteus medius, m. tensor 

fasciae latae 

3 

4 Addukce kyčelního 

kloubu 

mm. adductores, 

m. semitendinosus, 

m. semimembranosus 

4 

3 - OP Zevní rotace kyčelního 

kloubu 
m. obturatorius externus 3 

3 - OP Vnitřní rotace kyčelního 

kloubu 

m. gluteus minimus, 

m. gluteus medius, m. tensor 

fasciae latae 

3 - OP 
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L strana DK Sval P strana 

5 Flexe kolenního kloubu m. biceps femoris, 

m. semimembranosus, 

m. semitendinosus 

5 

5 - OP Extense kolenního 

kloubu 
m. quadriceps femoris 5 - OP 

4 Plantární flexe kotníku 

při flexi kolene 
m. soleus 4 

5 Plantární flexe kotníku 

při maximální možné 

extensi kolene 

m. triceps surae 5 

4 - OP Inverse a dorzální flexe 

kotníku 
m. tibialis anterior 4 - OP 

4 - OP Inverse a plantární flexe 

kotníku 
m. tibialis posterior 4 - OP 

4 Everse kotníku mm. peronei 4 

5  Flexe MP kloubů mm. lumbricales II., III., 

IV., V. 
5  

5 

 

Extenze MP kloubů m. extensor digitorum 

longus et brevis 
5 

1 Addukce MP kloubů mm. interossei plantares, 

m. adductor hallucis 
1 

1 Abdukce MP kloubů mm. interossie dorsales, 

m. abductor hallucis 
1 

4 Flexe IP 1 kloubů m. flexor digitorum brevis 4 

4 Flexe IP 2 kloubů m. flexor digitorum longus 4 

3 + 

 
Flexe MP kloubu palce m. flexor pollicis brevis 

3 + 
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L strana DK Sval P strana 

3 + Extense MP kloubu 

palce 
m. extensor pollicis brevis 

3 + 

3 Flexe IP kloubu palce m. flexor hallucis longus 3 

3 Extense IP kloubu palce m. extensor hallucis 

longus 

3 

 

3.3.10  Vyšetření úchopů 

Vyšetření provedeno s pomocí tužky, párátka, válečku, míčku, tašky a klíče.  Hodnoceno 

subjektivně. Vyšetřeny jsou jemné a silové úchopy.   

Hodnocení testu: 0 – neprovede 

1 – provede neúplně 

2 – provede dobře 

Tabulka 17 - Vyšetření jemného úchopu při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

Typ úchopu LHK PHK  

Štipec – nehtový úchop 2 2 

Pinzetový úchop 2 2 

Špetka 2 2 

Laterální úchop 2 2 

Cigaretový úchop 2 2 

 

Tabulka 18 - Vyšetření silového úchopu při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

Typ úchopu LHK PHK  

Kulový úchop 2 2 

Válcový úchop 2 2 

Háčkový úchop 2 2 
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3.3.11  Neurologické vyšetření 

a) vyšetření hlavových nervů 

I) n. (nervus) olfactorius  cítí aroma, má chuť k jídlu   

II) n.opticus   nosí brýle na krátkozrakost, zvládne přečíst text 

III) n.oculomotorius  zvládá pohyb očních bulbů nahoru   

IV) n.trochlearis  zvládá pohled očí na nos     

V) n. trigeminus  cítí dotek stejně na všech částech obličeje   

VI) n.abducens  zvládá pohled očí do stran     

VII) n.facialis   symetrie mimických svalů    

VIII) n.vestibulocochlearis  zvládá chůzi poslepu, dobře slyší    

IX) n.glossopharyngeus rozpozná chuť na jazyku, zvládá polykání  

X) n.vagus   zachovalá klenba měkkého patra, zvládá polykání  

XI) n.accesorius neporušena funkce m. sternocleidomastoideus, polyká 

XII) n.hypoglossus  symetricky vyplázne jazyk     

b) vyšetření reflexů 

Tabulka 19 - Vyšetření reflexů při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

Reflex Inervace Levá Pravá 

Bicipitový C5 - C6 normoreflexie normoreflexie 

Tricipitový C7 normoreflexie normoreflexie 

Flexorový C8 normoreflexie normoreflexie 

Radiopronační C5 - C6 normoreflexie normoreflexie 

Patellární L2 – L4 normoreflexie normoreflexie 

Achillovy šlachy L5 – S1 normoreflexie normoreflexie 

Medioplantární L5 – S1 normoreflexie normoreflexie 

Epigastrický Th 7 – Th8 normoreflexie normoreflexie 
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Reflex Inervace Levá Pravá 

Mezogastrický Th 9 – Th 10 normoreflexie normoreflexie 

Hypogastrický Th 11 – Th 12 normoreflexie normoreflexie 

 

c) vyšetření čití 

povrchové 

- taktilní – bpn. 

- termické – bpn.  

- algické – bpn.  

- diskriminaní – bpn.   

hluboké 

- pohybocit, polohocit – bpn. 

d) pyramidové jevy zánikové  

Tabulka 20 - Vyšetření pyramidových jevů zánikových při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

Reflex Levá Pravá 

Mingazziniho příznak pro 

HKK 

nevýbavný nevýbavný 

Hanzalův příznak nevýbavný nevýbavný 

Dufourův příznak nevýbavný nevýbavný 

Fenomén retardace pro 

HKK 

nevýbavný nevýbavný 

Příznak Barré nevýbavný nevýbavný 

Mingazziniho příznak pro 

DKK 

nevýbavný nevýbavný 

Fenomén retardace pro 

DKK 

nevýbavný nevýbavný 

Příznak Barré nevýbavný nevýbavný 
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e) pyramidové jevy iritační 

Tabulka 21 - Vyšetření pyramidových jevů iritačních při vstupním kineziologickém rozboru 9. 1. 2017 

Reflex Levá Pravá 

Hoffmanův příznak nevýbavný nevýbavný 

Justerův jev nevýbavný nevýbavný 

Dufourův příznak nevýbavný nevýbavný 

Babinského reflex nevýbavný nevýbavný 

Chaddockův jev nevýbavný nevýbavný 

Žukovskij-Kornilovův jev nevýbavný nevýbavný 

Oppenheimův jev nevýbavný nevýbavný 

 

f) vyšetření mozečkových funkcí 

taxe (ruka-nos) – mírná diskoordinace bilat.            

(pata-koleno) – bpn. bilat 

diadochokináza – symetrický pohyb, bpn. bilat. 

3.3.12  Závěr vstupního vyšetření 

Vyšetření stoje: Stoj je stabilní. Vyšetření stoje a palpační vyšetření poukazuje na 

přítomnost vrstveného syndromu, pacient má typicky předsunutou hlavu, ramena 

v protrakci, flektované loketní klouby, oslabené mezilopatkové svaly, mm. glutei a břišní 

svaly. Trendelenburgova zkouška potvrdila oslabení m. gluteus medius.  

Paplpace: Pacient má ploché nohy, hypertonické šíjové svalstvo, lýtka a adduktory 

stehna bilat. Hypotonické jsou mezilopatkové svaly, m. triceps brachii bilat. a mm. glutei 

bilat. Trigger pointy se nachází v m. trapezius bilat. v levém m. levator scapulae, m. 

pectoralis major bilat., m. illiopsoas bilat., adduktorech stehna bilat. a v pravém 

paravertebrálním valu. Posunlivost fascií je omezena v oblasti šíje. Blokáda 3. žebra, AO 

skloubení, drobných kloubů ruky bilat. a pravého SI skloubení. 

Chůze: Pacient nepoužívá k chůzi pomůcku. Při chůzi nedochází k odrazu od palce 

a extenzi kyčlí (oslabení extenzorů kyčle, především gluteus maximus). Oslabení m. 
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gluteus maximus potvrzuje patologická chůze pozpátku, neboť dochází k mírné anteverzi 

pánve. 

Vyšetření pohybových stereotypů: Stereotyp extenze kyčle proveden v optimální 

svalové koordinaci ale v OP. Abdukci kyčelního kloubu provádí tensorovým 

mechanismem bilat. Přítomna je špatná souhra svalů při stereotypu flexe šíje, kdy m. 

sternocleidomastoideus převažuje nad oslabenými mm. scaleni. Abdukci ramenního 

kloubu pacient zahajuje elevací ramenního kloubu bilat., m. supraspinatus se stereotypu 

vůbec neúčastní, dochází k souhybu lopatek. Klik a flexi trupu neprovede. J. Š. je 

soběstačný, zvládá všechny každodenní úkony. Průběh dýchací vlny je patologický, 

neboť chybí břišní dýchání a dýchání do středního hrudníku. 

Antropometrie: Obvod paže přes m. biceps brachii je větší vpravo. Levá DK je o 1 

cm delší, to je na hranici fyziologické normy. Obvod stehna 10 cm nad patellou je vlevo 

o 2cm větší než vpravo, není patrný otok, ani změna rezistence tkáně. 

Goniometrie: Omezený pohyb ramenního kloubu do flexe extenze, abdukce 

a transverzální extenze bilat., omezená zevní rotace levého ramenního kloubu, která se 

kvůli bolesti nezvětšuje pasivním pohybem. Všechny pohyby v ramenou jsou bolestivé 

v krajních polohách. Flexe zápěstí je výrazně omezená, rozsah pohybu je 30°, pasivně 

40° bilat., fyziologická norma je 80°. Rozsah flexe MCP kloubu lehce omezena bilat. 

Přítomna snížená pohyblivost kyčelních kloubů do přednožení a rotací. Kolena jsou 

ve flekční kontraktuře 15° bilat. Pohyblivost Cp a Thp je omezena všemi směry. 

Distance na páteři: Naměřené hodnoty stanovily omezení Cp a Lp. Patologické 

příznaky: Ottův inklinační a reklinační příznak, Thomayerův, Stiborův, Čepojejův 

a příznak brada – sternum. 

Hypermobilita: nebyla zjištěna v žádném segmentu, pacientu je spíše hypomobilní. 

Zkrácené svaly: Velké zkrácení bylo zjištěno u svalů m. illiopsoas bilat., adduktorů 

stehna bilat., flexorů kolene bilat., m. erector spinae bilat., m. pectoralis major ve všech 

vláknech bilat, m. pectoralis minor. bilat, levého m. trapeius, levého m. levator scapulae 

a levého m. sternocleidomastoideus. Malé zkrácení se nachází u svalů m. rectus femoris 

bilat., m. tensor fasciae latae bilat., levého m. piriformis, m. quadratus lumborum, 

pravého m. trapezius, pravého m. levator scapulae a pravého m. sternocleidomastoideus. 

Svalový test: Většinu pohybů je možné provést proti gravitaci i odporu. Svaly 

hodnocené stupněm 3 jsou mm. scaleni bilat., m. rectus abdominis, m. obliquus 
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abdominis externus bilat., m. obliquus abdominis internus bilat., m. subscapularis bilat., 

m. teres major bilat., m. infraspinatus bilat., m. teres minor. bilat., pravý m. extensor carpi 

ulnaris, pravý m. extensor carpi radialis, m. flexor pollicis brevis (3+) bilat., m. extensor 

pollicis brevis (3+) bilat., m. flexor pollicis longus (3+) bilat., m. extensor pollicis longus 

(3+) bilat., m. gluteus maximus bilat., m. gluteus medius bilat., m. gluteus minimus bilat., 

m. tensor fasciae latae bilat., m. illiopsoas bilat (3+) a m. obturatorius externus. Pacient 

není schopen provést abdukci a addukci palce u nohy bilat., viditelné jsou pouze svalové 

záškuby. Test je zkreslen omezeným pohybem při flexi trupu, flexi trupu s rotací, extenzi 

trupu thorakální i lumbální, flexi, extenzi, abdukci, addukci a zevní rotaci v ramenním 

kloubu, flexi, ulnární a radiální dukci v zápěstí, flexi v MCP kloubech, zevní rotaci 

v levém kyčelním kloubu, vnitřní rotaci u obou kyčelních kloubů a extenzi kyčle. Kvůli 

omezení flexe v ramenním kloubu není možní provést výchozí pozici pro testování 

pohybu deprese lopatky. Flexe, vnitřní a zevní rotace v ramenních kloubech jsou 

bolestivé při provedení proti odporu. 

Úchopy: bpn., zvládá všechny typy úchopů. 

Neurologické vyšetření: bpn. 

3.4  Cíle krátkodobého terapeutického plánu 

- zvětšení rozsahu pohybu v omezených kloubech (především ramenní kloub bilat., 

kyčelní kloub bilat., drobné klouby ruky bilat., páteř),  

- snížení zkrácení svalů ze stupně 1 a 2 na stupeň 0 

3.5  Návrh terapie 

- ovlivnění reflexních změn měkkých tkání (kůže, podkoží, sval), PIR 

pro hypertonické svaly 

- ovlivnění zkrácených svalů - PIR s následným protažením 

- mobilizace omezených kloubů dle Lewita 

- posílení dle svalového testu, kondiční cvičení, dechová gymnastika 

3.6  Cíle dlouhodobého terapeutického plánu 

- Korekce patologických stereotypů (dechu, vertikalizace, sedu, stoje, chůze, 

stereotypů dle Jandy) 
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- udržení či zlepšení rozsahu pohybu v omezených kloubech, svalové síly a fyzické 

kondice 

- Prevence vzniku komplikací RA jako jsou vznik kloubních deformit, funkčního 

deficitu, omezení samostatnosti a soběstačnosti 

3.7  Průběh terapie 

3.7.1  terapie 1. 

Út 10. 1. 2017, 9:00 – 9:30 

Status preasens: Pacientovi byl z jemu neznámého důvodu před cvičením podán lék, 

který pravidelně užíval v úterý večer. Cítí se unavený, nechce aktivně cvičit. Popisuje 

ranní ztuhlost, která trvá 2 hodiny po prouzení. Jednotka probíhá na pokojovém lůžku. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: snížení hypertonu v oblasti šíje 

Návrh terapie: uvolnění všech vrstev měkkých tkání v oblasti šíje 

Provedení: 

- míčkování hypertonické oblasti šíje a zad vleže na břiše  

- protažení šíjové fascie a fascie v oblasti C-Th přechodu  

- ischemická komprese TrP v m. trapezius bilat. a m. levator scapulae sin.  

- pasivní protažení m. trapezius bilat 

- trakce Cp v leže na zádech 

Výsledek: Napětí v šíjové oblasti se snížilo, mm. trapezii jsou na pohmat měkčí. 

Kódy: 21 413 2x, 21 415 

3.7.2  terapie 2. 

St 11. 1. 2017, 9:00 – 9:30 

Status preasens: Pacient se dnes cítí dobře, bolesti jsou mírné, od příchodu 

do revmatologického ústavu stále stejné. Do tělocvičny dorazil sám po schodech. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: odstranění TrP, zvětšení rozsahu pohybu 

ramenních kloubů a Cp 

Návrh terapie: PIR pro přetížené svaly dle Lewita, nácvik techniky AGR dle 

Zbojana, pasivní a aktivní pohyby v  ramenních kloubech a Cp 
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Provedení: 

- PIR pro m. trapezius bilat., m. levator scapulae sin., m. pectoralis major bilat., m. 

illiopsoas bilat. a adduktory stehna bilat. 

- nácvik techniky AGR pro m. trapezius a m. levator scapulae dle Zbojana, nácvik 

techniky AGR pro m. trapezius a m. pectoralis majordle Zbojana 

- nácvik techniky AGR pro m. illiopsoas a adduktory stehna modifikovaně s DK 

spuštěnou z boku lůžka 

- pasivní pohyb se současnou trakcí a poté aktivní pohyb v ramenních kloubech do 

maximální flexe, extenze, abdukce, vnitřní rotace, zevní rotace a horizontální 

addukce 

- pasivní a poté aktivní pohyb v krční páteři do maximální flexe, extenze, 

lateroflexe a rotace na obě strany 

- nácvik vertikalizace z lehu do sedu, nácvik korigovaného stoje a sedu 

Výsledek: Svaly jsou na pohmat méně bolestivé, pacient subjektivně cítí zvětšení 

rozsahu pohybu v ramenních kloubech a krční páteři. Objektivně se rozsahy pohybů 

zvětšily o 10 – 15°. 

Kódy:21 225 2x, 21 717 

Autoterapie: AGR pro m. trapezius, m. levator scapulae, m. pectoralis major, m. 

illiopsoas a adduktory stehna – 3x po třech sériích. 

3.7.3  terapie 3. 

Čt 12. 1. 2017, 9:00 – 9:30 

Status preasens: Pacient se cítí stále stejně, na předepsanou autoterapii si vzpomenul 

až večer, cvičil tedy pouze jednu sérii. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: obnovení kloubní vůle ruky, edukace správného 

dechového stereotypu, zvětšení rozsahu pohybu v ramenních kloubech 

Návrh terapie: mobilizace drobných kloubů ruky a zápěstí bilat., trakce Cp, nácvik 

optimální dechové vlny, aktivní cvičení pro HKK s dřevěnou tyčkou 

Provedení: 

- mobilizace prstů dorzopalmárně, laterolaterálně, do rotace a zaúhlení 

- mobilizace MCP klubů dorzopalmárně a laterolaterálně, nůžkový hmat 
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- mobilizace metakarpů - palmární a dorzální vějíř 

- mobilizace distální řady palmárně 

- mobilizace proximální řady dorsálně 

- mobilizace lopatek krouživým pohybem 

- trakce Cp vleže na zádech a vsedě 

- nácvik dýchání do střední hrudní a břišní krajiny v leže na zádech a vsedě 

- aktivní cvičení pro ramenní klouby s dřevěnou tyčkou vleže na zádech do flexe, 

extenze, abdukce, addukce, kombinovaný pohyb ve tvaru osmiček 

Výsledek: Došlo k obnovení nebo zlepšení joint play v drobných kloubech rukou, 

pan J. Š. cítí úlevu v krční páteři. „Ramena jsou rozhýbaná.“ 

Kódy:21 415, 21 225 

Autoterapie: AGR pro m. trapezius, m. levator scapulae, m. pectoralis major, m. 

illiopsoas a adduktory stehna – 3x po třech sériích. 

3.7.4  terapie 4. 

Pá 13. 1. 2017, 9:00 – 9:30 

Status preasens: Pan J. Š. si stěžuje na přetrvávající bolest celého těla, rozsah pohybu 

v ramenních kloubech i krční páteři se subjektivně zvětšil. Ranní ztuhlost trvá cca půl 

hodiny. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: ovlivnění zkrácených svalů 

Návrh terapie: PIR s protažením dle Lewita, posílení m. quadriceps femoris pro RI 

flexorů kolene, posílení mezilopatkových svalů pro RI horní části m. trapezius a m. 

pectoralis major 

Provedení: 

- PIR s protažením pro m. illiopsoas bilat., m. rectus femoris bilat., m. tensor fasciae 

latae bilat., adduktory stehna bilat., flexory kolene bilat., m. erector spinae bilat., 

m. pectoralis major ve všech vláknech bilat, m. pectoralis minor. bilat, m. trapeius 

bilat., m. levator scapulae bilat., m. sternocleidomastoideus bilat, levý m. 

piriformis a m. quadratus lumborum 

- edukace protahování flexorů kolene ve stoje 
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- aktivace m. quadriceps femoris bilat. – vleže na zádech, koleno podložíme 

overballem, pacient přitáhne špičku a extendovaným kolenem zatlačí 

do overballu – 10x každá DK 

- aktivace mezilopatkových svalů – vsedě na lehátku, HKK podél těla, lokty ve flexi 

90°, předloktí v supinaci, pacient oddalováním předloktí provádí zevní rotaci a 

zároveň stahuje mezilopatkové svalstvo 

Výsledek: Při provedení PIR s protažením jsem palpovala release u svalů m. 

illiopsoas bilat., m. rectus femoris bilat., m. tensor fasciae latae bilat., m. trapeius bilat., 

m. levator scapulae bilat., m. sternocleidomastoideus bilat, levý m. piriformis a m. 

quadratus lumborum. Při dotažení do krajní polohy u flexorů kolene, adduktorů stehna 

a m. pectoralis major byla cítit tuhá, pro pacienta bolestivá zarážka i po PIR s protažením. 

Rozsah pohybu v okolí kyčelního kloubu se zvýšil o 5°.  

Kódy:21 225 2x 

Autoterapie: AGR pro m. trapezius, m. levator scapulae, m. pectoralis major, m. 

illiopsoas a adduktory stehna – 3x denně po třech sériích. 

Protahování flexorů kolene ve stoje, protahovaná končetina extendovaná a položená 

patou na lehátku, pacient rovně naklápí trup a pánev do anteverze, nesmí dojít k rotaci – 

3x denně 30s na každou DK. 

Aktivace m. quadriceps femoris (koleno podloženo polštářem) a mezilopatkových 

svalů analogicky jako při dnešní terapii – 3x denně po 10 opakování. 

3.7.5  terapie 5. 

Po 16. 1. 2017, 8:30 – 9:00 

Status preasens: Pacient se cítí dobře, pociťuje, že mu začaly zabírat léky. Bolí ho 

pouze za krkem, bolest připisuje dlouhému ležení v RÚ. Kontrolní měření rozsahu 

pohybu v ramenních kloubech ukazuje zlepšení ve flexi, extenzi a abdukci bilat. Levý 

ramenní kloub je oproti pravému více omezený a bolestivý. 

Tabulka 22 - Vyšetření rozsahu v ramenním kloubu před 5. terapii dne 16. 1. 2017 

kloub P - aktivně L - aktivně P - pasivně L - pasivně 

ramenní kloub S: 30-0-170  S:  30-0-160   S: 30-0-180  S: 30-0-180   
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F: 90-0-x F: 90-0-x   F: 90-0-x F: 90-0-x   

R: 60-0-75   R: 45-0-45 R: 60-0-75   R: 45-0-45 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje, protažení 

zkrácených svalů, zvětšení rozsahu pohybu v ramenních kloubech 

Návrh terapie: TMT v oblasti šíje, PIR s protažením, aktivní cvičení pro HKK 

s dřevěnou tyčkou 

Provedení: 

- míčkování hypertonické oblasti šíje vsedě 

- protažení šíjové fascie a fascie v oblasti C-Th přechodu 

- PIR s protažením pro m. illiopsoas bilat., m. rectus femoris bilat., m. tensor fasciae 

latae bilat., adduktory stehna bilat., flexory kolene bilat., m. erector spinae bilat., 

m. pectoralis major ve všech vláknech bilat, m. pectoralis minor. bilat, m. trapeius 

bilat., m. levator scapulae bilat., m. sternocleidomastoideus bilat, levý m. 

piriformis a m. quadratus lumborum 

- aktivní cvičení pro ramenní klouby s dřevěnou tyčkou vleže na zádech do flexe, 

extenze, abdukce, addukce, zevní rotace, vnitřní rotace a kombinovaný pohyb 

ve tvaru osmiček 

Výsledek: Hypertonus v oblasti šíje se snížil. Všechny svaly po PIR s protažením 

relaxují, protažení m. pectoralis major do krajní polohy stále provokuje bolest. Po cvičení 

se rozsah pohybu do flexe a pasivní pohyb do zevní rotace zvětšil o 5°. S počtem 

opakování pohybu pomalu mizí bolest v krajních polohách. 
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Tabulka 23 - Vyšetření rozsahu v ramenním kloubu po 5. terapii dne 16. 1. 2017 

kloub P - aktivně L - aktivně P - pasivně L - pasivně 

ramenní kloub 

S: 30-0-175 S: 30-0-165 S: 30-0- 180 S: 30-0-180 

F: 90-0-x F: 90-0-x F: 90-0-x F: 90-0-x 

R: 60-0-75 R: 45-0-45 R: 60-0-75 R: 50-0-45 

 

Kódy:21 413, 21 225 

Autoterapie: AGR pro m. trapezius, m. levator scapulae, m. pectoralis major, m. 

illiopsoas a adduktory stehna – 3x denně po třech sériích. 

Protahování flexorů kolene ve stoje, protahovaná končetina extendovaná a položená 

patou na lehátku, pacient rovně naklápí trup a pánev do anteverze, nesmí dojít k rotaci – 

3x denně 30s na každou DK. 

Aktivace m. quadriceps femoris (koleno podloženo polštářem) a mezilopatkových 

svalů analogicky jako při dnešní terapii – 3x denně po 10 opakování. 

3.7.6  terapie 6. 

Út 17. 1. 2017, 8:30 – 9:00 

Status preasens: Pacient se dnes cítí dobře, bolest krční páteře pomalu ustoupila. 

Ranní ztuhlost dnes trvala pouze 15 minut. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: obnovení joint play v omezených kloubech, 

protažení zkrácených svalů, zvětšení rozsahu pohybu v ramenních kloubech 

Návrh terapie: mobilizace drobných kloubů ruky a zápěstí bilat., trakce Cp, PIR 

s protažením, aktivní cvičení pro HKK s dřevěnou tyčkou 

Provedení: 

- mobilizace prstů dorzopalmárně, laterolaterálně, do rotace a zaúhlení 

- mobilizace MCP klubů dorzopalmárně a laterolaterálně, nůžkový hmat 

- mobilizace metakarpů - palmární a dorzální vějíř 

- mobilizace distální řady palmárně 

- mobilizace proximální řady dorsálně 

- mobilizace lopatek krouživým pohybem 
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- trakce Cp vleže na zádech a vsedě 

- PIR s protažením pro m. illiopsoas bilat., m. rectus femoris bilat., m. tensor fasciae 

latae bilat., adduktory stehna bilat., flexory kolene bilat., m. erector spinae bilat., 

m. pectoralis major ve všech vláknech bilat, m. pectoralis minor. bilat, m. trapeius 

bilat., m. levator scapulae bilat., m. sternocleidomastoideus bilat, levý m. 

piriformis a m. quadratus lumborum 

- aktivní cvičení pro ramenní klouby s dřevěnou tyčkou vleže na zádech do flexe, 

extenze, abdukce, addukce, zevní rotace, vnitřní rotace a kombinovaný pohyb 

ve tvaru osmiček 

Výsledek: Pacient se po cvičení cítí lépe, došlo k obnovení pohybu v mobilizovaných 

kloubech, svaly jsou relaxované. Rozsahy pohybu v ramenním kloubu se po cvičení 

zvyšují o cca 5°. 

Kódy:21 415, 21 225 

Autoterapie: Pokračovat v naučené sestavě i v domácím prostředí. 

AGR pro m. trapezius, m. levator scapulae, m. pectoralis major, m. illiopsoas 

a adduktory stehna – 3x denně po třech sériích. 

Protahování flexorů kolene ve stoje, protahovaná končetina extendovaná a položená 

patou na lehátku, pacient rovně naklápí trup a pánev do anteverze, nesmí dojít k rotaci – 

3x denně 30s na každou DK. 

Aktivace m. quadriceps femoris (koleno podloženo polštářem) a mezilopatkových 

svalů analogicky jako při dnešní terapii – 3x denně po 10 opakování. 

3.7.7  Poznámky:  

Pacient během terapeutických jednotek velmi dobře spolupracoval, plnil veškeré 

zadané úkoly, do tělocvičny přicházel včas. 
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3.8  Výstupní kineziologický rozbor (18. 1. 2017) 

3.8.1  Status présens: 

Subj.: Pacient se cítí velmi dobře, bolesti jsou na ústupu, ranní ztuhlost trvá cca 15 – 30 

minut. Těší se domů.  

Obj.: výška 174 cm, váha: 67 kg, BMI: 22,13, hospitalizován: 6. 1. 2017; pro zlepšení 

příznaků RA bude propuštěn 19. 1. 2017 z rána. Pacient je orientovaný časem, datem, 

místem a situací, spolupracující, schopný samostatné sebeobsluhy. Nepoužívá žádné 

pomůcky.  

3.8.2  Vyšetření stoje:  

Vyšetřeno aspekčně bez použití olovnice. Stoj je stabilní, váha je více na LDK.  

A) Pohled zepředu: optimální stojná báze, mírná valgozita hlezenních kloubů, mírně 

naznačená varozita kolen, kolenní klouby bez otoku, atrofie m. quadriceps femoris bilat., 

pánev je v rovině, levá tajle širší, zvýšené napětí břišních svalů, prsní bradavky v jedné 

rovině, symetrie klíčních kostí, obě HKK ve vnitřní rotaci, obličej symetrický 

B) Pohled zezadu: optimální stojná báze, kulovitý tvar pat (bez otoků a výrůstků), 

mírná valgozita pat, lýtka symetrická, levá popliteální rýha je výš, pravá popliteální rýha 

je mediálně sešikmena, hypotrofie gluteálního svalstva, pánev je v rovině, všechny 

obratle prochází jednou osou, oploštělá bederní lordóza a hrudní kyfóza, levá tajle širší, 

levá lopatka a rameno jsou výš, stejná vzdálenost obou lopatek od páteře, obě HKK 

ve vnitřní rotaci 

C) Pohled z boku: 

I. zleva: kolena jsou v semiflexi, DKK v symetrickém postavení, pánev v retroverzi, 

vtažené břicho, nádechové postavení hrudníku, loket v semiflexi cca 15°, mírná protrakce 

ramene, oploštělá bederní lordóza, oploštělá hrudní kyfóza v segmentu Th6 – Th 12, 

hyperkyfóza v segmentu Th 1 – Th 6, vrchol krční lordózy v segmentu C5, mírná rotace 

trupu vpravo  

II. zprava: kolena jsou v semiflexi, DKK v symetrickém postavení, pánev 

v retroverzi, vtažené břicho, nádechové postavení hrudníku, loket v semiflexi cca 15°, 

mírná protrakce ramene, oploštělá bederní lordóza, oploštělá hrudní kyfóza v segmentu 

Th6 – Th 12, hyperkyfóza v segmentu Th 1 – Th 6, vrchol krční lordózy v segmentu C5 



70 

 

D) Dynamické vyšetření stoje: 

Extenze: OP, nejvíce se rozvíjí  Cp a horní Thp, v ostatních segmentech je naznačeno 

přiblížení obratlů 

Lateroflexe: větší rozsah pohybu vpravo, hrudní kyfóza má vrchol v oblasti Th8 

Flexe: OP – vzdálenost prstů od podložky je cca půl metru, provedení pohybu je 

obloukovité od hlavy, krční páteř se plynule rozvíjí, rozsah v ostatních segmentech je 

omezen, oploštění segmentu Th8 – Th12, zvýraznění P paravertebrálního valu 

 

E) Specifické testy: 

Stoj na špičkách: svede, bpn 

Stoj na patách: svede, bpn 

Véleho test: 2. stupeň, prstce jsou lehce přitisknuté k zemi, ukazovák volný (stupeň 1) 

bilat. 

Rombergův stoj I.: svede, bpn 

Rombergův stoj II.: svede, bpn 

Rombergův stoj III. : svede, zvýrazněná hra šlach 

Stoj na jedné noze: svede, bpn 

Trendelenburgova zkouška: mírný pokles pánve na flektované DK při stoji na pravé 

i na levé noze 

Stoj na dvou vahách: neproveden 

3.8.3  Palpace:  

Lopatky: dolní úhel levé lopatky je výš 

Pánev: spina iliaca anterior superior, spina iliaca posterior superior a crista illiaca jsou 

v rovině 

Klenba nožní: plochonoží 

Küblerova řasa: podkoží je volné, řasa se dobře nabírá 

Svalový tonus: 

Hypertonus - v oblasti šíje, lýtek, vnitřních ploch stehen a paravertebrálních valů 

Hypotonus – mezilopatkové svaly, m. triceps brachii bilat., mm. glutei bilat. 
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Výskyt TRP: v m. pectoralis major při úponu bilat, mm. adductores bilat. 

Posunlivost fascií: fascie na DKK, HKK, krční, hrudní i bederní páteři jsou dobře 

posunlivé všemi směry 

Joint play: blokády drobných kloubů ruky bilat., pružení páteře omezeno ale nebolí, L 

SI pruží nebolí, P SI nepruží nebolí 

3.8.4  Vyšetření chůze:  

Chůze bez opory, schody zvládne. Proximální typ chůze dle Jandy. Úzká báze, kroky 

jsou optimálně dlouhé, pravidelné a hmotnost těla je rovnoměrně přenášena z jedné nohy 

na druhou. Krok začíná nášlapem na patu, pokračuje odvinutím střední části chodidla a 

odrazem od hlaviček metatarzů. Chybí extenze v kyčelních kloubech. V pánvi dochází 

k fyziologickému nutačnímu pohybu, páteř je rigidní. HKK se pohybují souměrně. Hlava 

zůstává v základním postavení. 

 

Modifikace chůze:  

Chůze po špičkách: svede, bpn 

Chůze po patách: svede, bpn 

Chůze se vzpaženými končetinami: zvýraznění mírné insuficience abduktorů kyčelního 

kloubu bilat. 

Chůze pozpátku: svede, dochází k mírné anteverzi pánve  
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3.8.5  Vyšetření pohybových stereotypů 

Dle Jandy 

1) Extenze v kyčelním kloubu 

- LDK: OP     PDK: OP 

1. m.gluteus maximus   1. m.gluteus maximus 

2. hamstringy    2. hamstringy 

3. extenzory L (kontralaterální) 3. extenzory L (kontralaterální) 

4. extenzory L (homolaterální) 4. extenzory L (homolaterální) 

5. extenzory Th-L (kontralaterální) 5. extenzory Th-L (kontralaterální) 

6. extenzory Th-L (homolaterální) 6. extenzory Th-L (homolaterální) 

7. svaly pletence pažního  7. svaly pletence pažního 

 

2) Abdukce v kyčelním kloubu 

- LDK: tensorový mechanismus  PDK: tensorový mechanismus 

                   1. m. gluteus medius, minimus 1. m. gluteus medius, minimus 

                   2. m. tensor fasciea latae  2. m. tensor fasciea latae 

                   3. m. quadratus lumborum 3. m. quadratus lumborum 

                   4. břišní svalstvo   4. břišní svalstvo 

 

3) Flexe trupu: neprovede; flexe trupu probíhá švihem v polovičním rozsahu 

 

4) Klik: neprovede 

 

5) Flexe šíje: obloukovitá flexe, bpn. 
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6) Abdukce v ramenním kloubu: 

- k elevaci ramene dochází v 80° flexi bilat. 

- LHK:      PHK:  

 1. m. deletoideus    1. m. deltoideus 

2. m. supraspinatus    2. m. supraspinatus 

 3. m. trapezius (kontralaterální)  3. m. trapezius (kontralaterální) 

 4. m. trapezius (homolaterální)  4. m. trapezius (homolaterální) 

 5. m. quadratus lumborum   5. m. quadratus lumborum 

6. m. peroneus longus et brevis  6. m. peroneus longus et brevis 

 

Vyšetření ADL 

Přesuny na lůžku: zvládá 

Vertikalizace: z lehu na zádech do sedu se zvedá buď švihem, nebo přes bok, ze sedu 

do stoje vstává s přidržením o nábytek 

Sebeobsluha: samostatně zvládá najedení, napití, oblékání, koupání, osobní hygienu, 

použití wc 

Vyšetření dechu: hrudník je v nádechovém postavení, pacient dýchá pouze do horní části 

hrudníku, pohyb žeber je minimální 

Dominantní ruka: pravá 

Dominantní noha: levá 
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3.8.6  Antropometrie 

Tabulka 24 - Vyšetření antropometrie při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

 

levá (cm) pravá (cm) rozdíl (cm) 

HKK 

   
I. délkové míry 

   

délka HK (acromion-dactylion): 80 80,5 0,5 

délka paže (acromion-laterální epycondyl 

humeru): 35 35 0 

délka předloktí (olecranon-processus 

styloideus ulnae): 47 47 0 

délka ruky (spojnice mezi processi 

styloidei-dactylion): 20 20 0 

II. Obvodové míry 

   
paže: 

   
a) relaxovaná 23 24 1 

b) při kontrakci 25 25,5 0,5 

loket: 24 24 0 

předloktí: 24 23 1 

zápěstí: 16 16 

 
DKK 

   
I. délkové míry 

   
a)anatomická (trochaner major-maleolus 

lateralis) 87 86 1 

délka stehna (trochaner major-štěrbina 

kolenního kloubu) 48 47 1 

délka bérce (hlavička fibuly-maleolus 

lateralis): 39 39 0 
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 levá (cm) pravá (cm) rozdíl (cm) 

b) funkční I. (pupík-maleolus medialis) 96 96 0 

funkční II. (spina iliaca anterior superior-

maleolus medialis) 90 89 1 

II. Obvodové míry 

   

obvod stehna a) 15 cm nad patellou 40 39,5 0,5 

b) 10 cm nad patellou 38 36 2 

obvod nad kolenním kloubem 32 32 0 

obvod přes kolenní kloub 34,5 34,5 0 

obvod pod kolenním kloubem 30 30 0 

obvod lýtka 30,5 30,5 0 

obvod přes patu a nárt 30,5 30 0,5 

obvod kotníku 34,5 34,5 0 

 

Tabulka 25 - Měření výšky a exkurze hrudníku při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

výška těla ve stoji 174 cm 

exkurze hrudníku 3 cm 
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3.8.7  Měření kloubní pohyblivosti 

A) Goniometrie – měřeno plastovým goniometrem 

Tabulka 26 - Vyšetření goniometrie pro HKK při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

HKK – aktivně  HKK – pasivně  

kloub P L P L 

ramenní 

kloub 

S: 30-0-175 S: 30-0-165 S: 30-0-180 S: 30-0-180 

F: 90-0-x F: 90-0-x F: 90-0–-x F: 90-0-x 

T: 10-0-120 T: 10-0-120 T: 20-0-120 T: 20-0-120 

R: 60-0-75 R: 55-0-45 R: 60-0-75 R: 60-0-45 

loketní 

kloub 
S: 0-0-145 S: 0-0-145 S: 0-0-145 S: 0-0-145 

radioulnární 

kloub 
T: 80-0-90 T: 80-0-90 T: 90-0-90 T: 90-0-90 

zápěstní 

kloub 

S: 85-0-60 S: 85-0 -60 S:  70-0-70 S: 70-0 -70 

F: 15-0-30 F: 15-0-30 F: 15-0-30 F: 15-0-30 

MCP II 

(odhadem 

bez prstového 

goniometru) 

S: 10-0-80 S: 10-0-80 S: 15-0-90 S: 15-0-90 

F: 20-0-20 F: 25-0-25 F: 30-0-30 F: 30-0-30 

MCP III 

S: 10-0-80 S: 10-0-80 S: 15-0-90 S: 15-0-90 

F: 20-0-20 F: 20-0-20 F: 30-0-30 F: 30-0-30 

MCP IV 
S: 10-0-80 S: 10-0-80 S: 15-0-90 S: 15-0-90 

F: 20-0-20 F: 20-0-20 F: 30-0-30 F: 30-0-30 

MCP V 

 

 

S: 10-0-80 S: 10-0-80 S: 15-0-90 S: 15-0-90 

F: 20-0-20 F: 20-0-20 F: 30-0-30 F: 30-0-30 
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HKK – aktivně  HKK – pasivně  

kloub P L P L 

IP1 II S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP1 III S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP1 IV S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP1 V S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP2 II S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP2 III S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP2 IV S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

IP2 V S: 0-0-85 S: 0-0-85 S: 0-0-90 S: 0-0-90 

CMC palce 

    

F: x-0-20 

S: x-0-40 

F: x-0-20 

S: x-0-40 

F: x-0-30 

S: x-0-50 

F: x-0-30 

S: x-0-50 

opozice 0 opozice 0 opozice 0 opozice 0 

MCP palce F: 0-0-55 F: 0-0-55 F: 0– 0– 60 F: 0– 0– 60 

IP palce F: 0-0-85 F: 0-0-85 F: 0-0-90 F: 0-0-90 

Pro CMP a IP klouby hodnota stanovena odhadem. 

Tabulka 27 -  Vyšetření goniometrie pro DKK při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

DKK – aktivně DKK - pasivně 

Kloub P L P L 

 

kyčelní 

kloub 

 

 

 

S: 10-0-80 S: 10-0-80 S: 15-0-85 S: 15-0-85 

F: 30-0-10 F: 30-0-10 F: 35-0-10 F: 35-0-10 

R: 45-0-20 R: 40-0-20 R: 50-0-20 R: 45-0-20 
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HKK – aktivně  HKK – pasivně  

P L P L P 

Kyčelní kloub 

(flexe s pokrč. 

kolenním kl.) 

120° 130° 130° 135° 

kolenní 

kloub 
S: 15-15-135 S: 0-0-135 S: 15-15-135 S: 0-0-135 

hlezenní 

kloub 

S: 10-0-40 S: 10-0-40 S: 10-0-45 S: 10-0-45 

R: 15-0-35 R: 15-0-35 R: 20-0-40 R: 20-0-40 

MTP I 
S: 40-0-40 

T: 0-0-0 

S: 40-0-40 

T: 0-0-0 

S: 55-0-45 

T: 20-0-20 

S: 55-0-45 

T: 20-0-20 

MTP II S: 40-0-40 S: 40-0-40 S: 55-0-45 S: 55-0-45 

MTP III S: 40-0-40 S: 40-0-40 S: 55-0-45 S: 55-0-45 

MTP IV S: 40-0-40 S: 40-0-40 S: 55-0-45 S: 55-0-45 

MTP V S: 40-0-40 S: 40-0-40 S: 55-0-45 S: 55-0-45 

IP palce S: 0-0-70 S: 0-0-70 S: 55-0-45 S: 55-0-45 

 

Tabulka 28 - Vyšetření goniometrie pro DKK při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

C páteř 

S: 25-0-20 

F: P-15, L-10 

R:P-35, L-35 

Th a L páteř 
F: P-20, L-15 

R: P-10, L-10 
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B) Vyšetření pohyblivosti páteře – distance na páteři 

Tabulka 29 - Měření distancí na páteři při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

 

hodnota 

Ottův příznak - Thp 

In: 1,5 cm 

Re: 1 cm 

Thomayerův příznak 41 cm 

Schoberův příznak – Lp 4 cm 

Stiborův příznak – Thp a Lp 5 cm 

Čepojejův příznak – Cp 2,5 cm 

Zkouška lateroflexe 

P: 8cm 

L: 7cm 

Příznak brada – sternum 1 cm 

Forestierova fleche 0 cm 

 

C) Vyšetření hypermobility dle Jandy  

Tabulka 30 - Vyšetření hypermobility dle Jandy při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

 Levá pravá 

Zk. Rotace hlavy V normě V normě 

Zk. Šály V normě V normě 

Zk. Zapažených paží V normě V normě 

Zk. Založených paží V normě V normě 

Zk. extendovaných loktů V normě 

Zk. Sepjatých prstů V normě 

Zk. Sepjatých rukou V normě 

Zk. Lateroflexe V normě 

Zk. Předklonu V normě 
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 Levá pravá 

Zk. Posazení na paty Neprovedeno z důvodu bolesti kolenních a 

kyčelních kloubů 

 

 D) vyšetření hypermobility dle Sachseho 

Tabulka 31 - Vyšetření hypermobility dle Sachseho při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

Zkouška šály  A A 

Rotace C páteře  A A 

Zkouška zapažených paží  A 

Zk. založených paží  A 

Zk. extendovaných loktů  A 

Zk. extenze prstů  A 

Zk. flexe trupu A 

Zk. lateroflexe trupu A 

Rotace Th páteře  A 

Abdukce v skapulohumerálním kloubu  A 

Extenze v koleni  A 

Extenze v bederní páteři  A 

 

 

3.8.8  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 32 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

Svalová skupina/stupeň zkrácení P L 

m. triceps surae 

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 0 0 
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Svalová skupina/stupeň zkrácení P L 

flexory kyčelního kloubu 

m. iliopsoas 1 1 

m. rectus femoris 0 0 

m. tensor fasciae latae 0 0 

adduktory kyčelního kloubu 

krátké adduktory 2 2 

dlouhé adduktory 2 2 

flexory kolenního kloubu 1 1 

m. piriformis 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. erectores spinae 1 

m. pectoralis major  

pars clavicularis a m. pectoralis 

minor 
1 1 

pars sternocostalis 2 2 

pars abdominalis 2 2 

m. trapezius – horní část 0 0 

m. levator scapulae 0 0 

m. sternocleidomastoideus 0 0 
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3.8.9  Svalový test dle Jandy 

Tabulka 33-  Svalový test pro krk dle Jandy při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

L strana Krk Sval P strana 

5 Flexe krku sunutím m. sternocleidomastoideus 5 

4 Flexe krku obloukem mm. scaleni 4 

5 Extenze krku m. trapezius 5 

 

Tabulka 34 - Svalový test pro trup dle Jandy při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

L strana Trup Sval P strana 

3 - OP Flexe trupu m. rectus abdominis 3 - OP 

3 - OP Flexe trupu s rotací mm. obliqui abdomini 3 - OP 

Zvládá 

proti 

odporu - 

OP 

Extenze trupu 

thorakální 

(provedeno ve VP pro 

stupeň 2) 

m. sacrospinalis 

Zvládá 

proti 

odporu - 

OP 

Zvládá 

proti 

odporu - 

OP 

Extenze trupu lumbální 

(provedeno ve VP pro 

stupeň 2) 

m. iliocostalis, 

m. quadratus lumborum 

Zvládá 

proti 

odporu - 

OP 

5 Elevace pánve m. quadratus lumborum 5 

 

Tabulka 35 - Svalový test pro HKK dle Jandy při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

L strana HK Sval P strana 

4 Abdukce lopatky m. serratus anterior 4 

5 Addukce s rotací 

lopatky 

mm. rhomboidei, 

m. trapezius pars medialis 
5 

5 Elevace lopatky m. trapezius pars cranialis 5 
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L strana HK Sval P strana 

3- Deprese lopatky m. trapezius pars. caudalis 3- 

5 - OP Flexe ramenního 

kloubu 

m. deltoideus pars anterior, 

m. coracobrachialis 
5 - OP 

5 Extenze ramenního 

kloubu 
m. latissimus dorsi 5 

5 Abdukce ramenního 

kloubu 

m. deltoideus pars 

medialis, m. supraspinatus 
5 

5 – OP Abdukce RK 

horizontálně 

m. deltoideus pars 

posterior 
5 – OP 

5 Addukce RK 

horizontálně 
m. pectoralis major 5 

3 Zevní rotace RK m. infraspinatus, m. teres 

minor 
3 

3 Vnitřní rotace RK m. subscapularis, m. teres 

major 
3 

5 Flexe lokte m. biceps brachii, m. 

brachialis, m. brachioradialis 
5 

5 Extenze lokte m. triceps brachii 5 

5 Supinace předloktí m. supinator, m. biceps 

brachii 
5 

5 Pronace předloktí m. pronator teres, 

m. pronator quadratus 
5 

5 - OP Flexe a radiální dukce 

zápěstí 
m. flexor carpi radialis 

5 - OP 

 

5 - OP 

 

 

Flexe a ulnární dukce 

zápěstí 

m. flexor carpi ulnaris 

 

5 - OP 
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L strana HK Sval P strana 

4 Extenze a radiální 

dukce zápěstí 

m. extensor carpi radialis 

longus et brevis 
4 

4 Extenze a ulnární dukce 

zápěstí 
m. extensor carpi ulnaris 3 

5  - OP Flexe MCP kloubů mm. lumbricales II., III., 

IV., V. 
5  - OP 

5 Extenze MCP kloubů m. extensor digitorum, 

m. extensor indicis, m. 

extensor digiti minimi 

5 

4 - OP Addukce MP kloubů mm. interossei palmares 4 - OP 

4 - OP Abdukce MP kloubů mm. interossei dorsales, 

m. abductor digiti minimi 
4 - OP 

5 Flexe IP 1 kloubů m. flexor digitorum 

superficialis 
5 

5 Flexe IP 2 kloubů m. flexor digitorum 

profundus 
5 

5 Oposice malíku m. oponnens digiti minimi 5 

5 Oposice palce m. oponnens pollicis 5 

5 Flexe MP kloubu palce m. flexor pollicis brevis 5 

5 Extense MP kloubu 

place 
m. extensor pollicis brevis 

5 

5 Abdukce MP kloubu 

palce 

m. abduktor pollicis 

longus et brevis 

5 

5 Addukce MP kloubu 

palce 
m. adductor pollicis 

5 

5 Flexe IP kloubu palce m. flexor pollicis longus 5 

5 Extense IP kloubu palce m. extensor pollicis longus 5 
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Tabulka 36 - Svalový test pro DKK dle Jandy při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

L strana DK Sval P strana 

4 Flexe kyčelního kloubu m. illiopsoas 4 

3 Extense kyčelního 

kloubu 

m. gluteus maximus, 

flexory kolene 
3 

3 Extense kyčelního 

kloubu s pokrčeným 

kolenním kloubem 

m. gluteus maximus, 

flexory kolene 
3 

3 Abdukce kyčelního 

kloubu 

m. gluteus minimus, 

m. gluteus medius, m. tensor 

fasciae latae 

3 

4 Addukce kyčelního 

kloubu 

mm. adductores, 

m. semitendinosus, 

m. semimembranosus 

4 

3 - OP Zevní rotace kyčelního 

kloubu 
m. obturatorius externus 3 

3 - OP Vnitřní rotace kyčelního 

kloubu 

m. gluteus minimus, 

m. gluteus medius, m. tensor 

fasciae latae 

3 - OP 

5 Flexe kolenního kloubu m. biceps femoris, 

m. semimembranosus, 

m. semitendinosus 

5 

5 - OP Extense kolenního 

kloubu 
m. quadriceps femoris 5 - OP 

4 Plantární flexe kotníku 

při flexi kolene 
m. soleus 4 

5 Plantární flexe kotníku 

při maximální možné 

extensi kolene 

m. triceps surae 5 
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L strana DK Sval P strana 

4 - OP Inverse a dorzální flexe 

kotníku 
m. tibialis anterior 4 - OP 

4 - OP Inverse a plantární flexe 

kotníku 
m. tibialis posterior 4 - OP 

4 Everse kotníku mm. peronei 4 

5  Flexe MP kloubů mm. lumbricales II., III., 

IV., V. 
5  

5 Extenze MP kloubů m. extensor digitorum 

longus et brevis 
5 

1 Addukce MP kloubů mm. interossei plantares, 

m. adductor hallucis 
1 

1 Abdukce MP kloubů mm. interossie dorsales, 

m. abductor hallucis 
1 

4 Flexe IP 1 kloubů m. flexor digitorum brevis 4 

4 Flexe IP 2 kloubů m. flexor digitorum longus 4 

3 + Flexe MP kloubu palce m. flexor pollicis brevis 3 + 

3 + Extense MP kloubu 

palce 
m. extensor pollicis brevis 

3 + 

3 Flexe IP kloubu palce m. flexor hallucis longus 3 

3 Extense IP kloubu palce m. extensor hallucis 

longus 

3 
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3.8.10  Vyšetření úchopů 

Vyšetření provedeno s pomocí tužky, párátka, válečku, míčku, tašky a klíče.  Hodnoceno 

subjektivně. Vyšetřeny jsou jemné a silové úchopy.   

Hodnocení testu: 0 – neprovede 

1 – provede neúplně 

2 – provede dobře 

  

Tabulka 37 - Vyšetření jemného úchopu při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

Typ úchopu LHK PHK  

Štipec – nehtový úchop 2 2 

Pinzetový úchop 2 2 

Špetka 2 2 

Laterální úchop 2 2 

Cigaretový úchop 2 2 

 

Tabulka 38 - Vyšetření silového úchopu při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

Typ úchopu LHK PHK  

Kulový úchop 2 2 

Válcový úchop 2 2 

Háčkový úchop 2 2 

 

3.8.11  Neurologické vyšetření 

a) vyšetření hlavových nervů 

I) n.olfactorius  cítí aroma i chuť     

II) n.opticus   nosí brýle na krátkozrakost, zvládne přečíst text 

III) n.oculomotorius  zvládá pohyb očních bulbů nahoru   

IV) n.trochlearis  zvládá pohled očí na nos     
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V) n. trigeminus  cítí dotek stejně na všech částech obličeje   

VI) n.abducens  zvládá pohled očí do stran     

VII) n.facialis   symetrie mimických svalů    

VIII) n.vestibulocochlearis  zvládá chůzi poslepu, dobře slyší    

IX) n.glossopharyngeus rozpozná chuť na jazyku, zvládá polykání  

X) n.vagus   zachovalá klenba měkkého patra, zvládá polykání  

XI) n.accesorius neporušena funkce m. sternocledomastoideus, zvládá 

polykání 

XII) n.hypoglossus  symetricky vyplázne jazyk     

 

b) vyšetření reflexů 

Tabulka 39 - Vyšetření reflexů při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 2017 

Reflex Inervace Levá Pravá 

Bicipitový C5 - C6 normoreflexie normoreflexie 

Tricipitový C7 normoreflexie normoreflexie 

Flexorový C8 normoreflexie normoreflexie 

Radiopronační C5 - C6 normoreflexie normoreflexie 

Patellární L2 – L4 normoreflexie normoreflexie 

Achillovy šlachy L5 – S1 normoreflexie normoreflexie 

Medioplantární L5 – S1 normoreflexie normoreflexie 

Epigastrický Th 7 – Th8 normoreflexie normoreflexie 

Mezogastrický Th 9 – Th 10 normoreflexie normoreflexie 

Hypogastrický Th 11 – Th 12 normoreflexie normoreflexie 
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c) vyšetření čití 

povrchové 

- taktilní – bpn. 

- termické – bpn.  

- algické – bpn.  

- diskriminaní – bpn.   

hluboké 

- pohybocit – bpn. 

- polohocit – bpn. 

 

d) pyramidové jevy zánikové  

Tabulka 40 - Vyšetření pyramidových jevů zánikových při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 

2017 

Reflex Levá Pravá 

Mingazziniho příznak pro 

HKK 

nevýbavný nevýbavný 

Hanzalův příznak nevýbavný nevýbavný 

Dufourův příznak nevýbavný nevýbavný 

Fenomén retardace pro 

HKK 

nevýbavný nevýbavný 

Příznak Barré nevýbavný nevýbavný 

Mingazziniho příznak pro 

DKK 

nevýbavný nevýbavný 

Fenomén retardace pro 

DKK 

nevýbavný nevýbavný 

Příznak Barré nevýbavný nevýbavný 

 

  



90 

 

e) pyramidové jevy iritační 

Tabulka 41 - Vyšetření pyramidových jevů iritačních při výstupním kineziologickém rozboru 18. 1. 

2017 

Reflex Levá Pravá 

Hoffmanův příznak nevýbavný nevýbavný 

Justerův jev nevýbavný nevýbavný 

Dufourův příznak nevýbavný nevýbavný 

Babinského reflex nevýbavný nevýbavný 

Chaddockův jev nevýbavný nevýbavný 

Žukovskij-Kornilovův jev nevýbavný nevýbavný 

Oppenheimův jev nevýbavný nevýbavný 

 

f) vyšetření mozečkových funkcí 

taxe (ruka-nos) – mírná diskoordinace bilat.            

(pata-koleno) – bpn. bilat 

diadochokináza – symetrický pohyb, bpn. bilat. 

3.8.12  Závěr výstupního vyšetření 

Vyšetření stoje: Stoj o širší bázi oproti vstupnímu kineziologickému rozboru. Částečné 

vymizení protrakce ramen a předsunu hlavy – pacient nestojí uvolněně, pokouší se 

o optimální korigovaný stoj. 

Palpace: Kůže, podkoží a fascie jsou volné, výskyt Trp pouze v m. pectoralis major bilat. 

a adduktorech kyčle bilat. Omezení joint play přetrvává v některých kloubech ruky a 

zápěstí bilat. a v pravém SI skloubení. Pacient má ploché nohy, hypertonické šíjové 

svalstvo, lýtka a adduktory stehna bilat. Hypotonické jsou mezilopatkové svaly, m. 

triceps brachii bilat. a mm. glutei bilat.  

Chůze: Nález stejný jako při vstupním vyšetření. 

Vyšetření pohybových stereotypů: Stereotyp extenze kyčle a flexe šíje proveden 

v optimální svalové koordinaci. Abdukci kyčelního kloubu provádí tensorovým 
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mechanismem bilat. Klik a flexi trupu neprovede. Při abdukci ramenních kloubů dochází 

k elevaci ramen v 80°, svalové zapojení je optimální. Po instruktáži vertikalizace, 

optimálního sedu, stoje a dechové vlny se pan J. Š. pokouší měnit své každodenní 

patologické stereotypy. 

Antropometrie: Nález stejný jako při vstupním vyšetření. 

Goniometrie: Došlo k výraznému zlepšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu bilat. 

Pacient je schopný plné extenze, abdukce, zevní i vnitřní rotace. Flexe je mírně omezená, 

ale pasivním pohybem lze HK dotáhnout do 180°. Horizontální extenze ve stejném 

omezení. Zlepšení zaznamenáváme u zápěstí a MP kloubů, i když je rozsah pohybu stále 

omezen. Bolest v krajních polohách vymizela, pacient cítí pouze fyziologický tah svalů. 

Kolena jsou ve flekční kontraktuře 15°. Krční páteř je pohyblivější, do flexe, extenze a 

lateroflexe je rozsah optimální. Rotace jsou omezeny o 1/3. Rozsah pohybu Th-L páteře 

je omezen. 

Distance na páteři: Zlepšení můžeme pozorovat na rozvoji krční páteře, Čepojejův 

příznak má hodnotu 2,5 cm, příznak brada- sternum 1 cm. 

Hypermobilita: nebyla zjištěna v žádném segmentu. 

Zkrácené svaly: Velké zkrácení přetrvává u adduktorů stehna bilat. a m. pectoralis 

major bilat. Malé zkrácení se nachází u svalů m. illiopsoaa bilat., flexorů kolene bilat., m. 

erector spinae bilat., a m. pectoralis minor. Zkrácení bylo odstraněno u svalů m. rectus 

femoris bilat., m. tensor fasciae latae bilat., levého m. piriformis, m. quadratus lumborum 

bilat., m. trapezius bilat., m. levator scapulae bilat. a m. sternocleidomastoideus bilat. 

Svalový test: Většinu pohybů je možné provést proti gravitaci i odporu. Nález 

podobný jako při vstupním vyšetření. Díky rozšíření rozsahu pohybu v omezených 

kloubech je test lépe hodnotitelný a více vypovídá o stavu pacienta. J. Š. je již schopný 

zaujmout výchozí polohu pro testování deprese lopatky (stupeň 3- bilat.). Pohyby 

proti odporu mu nečiní bolest. 

Úchopy: bpn. 

Neurologické vyšetření: bpn. 
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3.9  Zhodnocení efektu terapie 

Pacient byl v RÚ hospitalizován po dobu dvou týdnů, během pobytu absolvoval 6 

fyzioterapeutických jednotek. Krátkodobým cílem bylo zvětšit rozsah pohybu 

v omezených kloubech (především ramenní kloub bilat., kyčelní kloub bilat., drobné 

klouby ruky bilat., páteř), snížit zkrácení svalů ze stupně 1 a 2 na stupeň 0.  

Za tuto dobu došlo k zmírnění příznaků RA, bolest téměř odezněla, ranní ztuhlost se 

zkrátila ze 2 hodin na 15 – 30 minut, rozsah pohybu v procvičovaných kloubech a krční 

páteři se zvýšil. Stále přetrvává lehké omezení pohybů v ramenních kloubech (více 

postižený je levý ramenní kloub), zápěstí, MCP kloubech, kyčlích, MTP kloubech 

a v hrudní a bederní páteři. Omezena je rotace krční páteře. Nulového zkrácení bylo 

dosaženo u m. rectus femoris bilat., m. tensor fasciae latae bilat., levého m. piriformis, m. 

quadratus lumborum bilat., m. trapezius bilat., m. levator scapulae bilat. 

a m. sternocleidomastoideus bilat. Ke zlepšení zkrácených svalů ze stupně 2 na stupeň 1 

došlo u svalů m. illiopsoaa bilat., flexorů kolene bilat., m. erector spinae bilat., a m. 

pectoralis minor. Terapie bohužel nebyla účinná pro adduktory stehna bilat. a m. 

pectoralis major bilat. Věřím, že dlouhodobější terapií by bylo možné ovlivnit i tyto svaly. 

Efekt terapie hodnotím jako kladný, cílů bylo z větší části dosaženo. Nejúčinnější 

technikou byly opakované pasivní pohyby se současnou trakcí v rameni, které měly 

za následek téměř okamžité snížení bolesti a zvětšení rozsahu pohybu v kloubu. Na oblast 

DKK nejlépe působila PIR s protažením. S menší odezvou na terapii jsem se setkala při 

mobilizaci drobných kloubů ruky. V budoucnu bych do terapie zařadila relaxační 

techniky PNF pro přetížené svaly končetin a posilovací techniky PNF pro oslabené svaly 

končetin. Na pacientovi nyní je, aby pokračoval v naučené sestavě autoterapie v domácím 

prostředí. 
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3.10  Cíle dlouhodobého terapeutického plánu 

- protažení zkrácených svalů,  

- odstranění flekční kontraktury kolenních kloubů,  

- udržení či zlepšení rozsahu pohybu v omezených kloubech, svalové síly a fyzické 

kondice 

- korekce patologických stereotypů (dechu, vertikalizace, sedu, stoje, chůze, 

stereotypů dle Jandy) 

- prevence vzniku komplikací RA jako jsou vznik kloubních deformit, funkčního 

deficitu, omezení samostatnosti a soběstačnosti 
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4  Závěr 

Během praxe v Revmatologickém ústavu jsem měla možnost seznámit se s diagnózou 

revmatoidní artritida, se kterou se na jiných pracovištích nesetkávám. Kromě revmatoidní 

artritidy jsem měla možnost spatřit i některá vzácná revmatická onemocnění. 

Nejpříjemnější a zároveň nejpodstatnější částí byla spolupráce s pacientem. Přínosem pro 

mě bylo zpracovávání jak části praktické, tak i části teoretické.  

Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění, které se nejčastěji projevuje bolestí 

a sníženou pohyblivostí drobných kloubů rukou a nohou. V praxi se ale můžeme setkat s 

různě závažnými symptomy a s různým průběhem onemocnění. Pan J. Š. byl důkazem, 

že každý pacient je jiný. Bolest a ztuhlost pociťoval ve všech kloubech těla, maximum 

však popisoval v kořenových kloubech. Terapie byla spíše přizpůsobena aktuálním 

projevům choroby. Díky zpětné vazbě od pacienta jsem měla možnost přesvědčit se o její 

správnosti. Stanovené cíle byli z větší části splněny. Zvolené postupy měly pozitivní vliv 

při léčbě RA, efekt fyzioterapeutické péče byl tedy prokázán. 
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6  Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Souhlas etické komise 

  



 

 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 

průběhu terapie prováděné v rámci praxe na ……………………………….., kde Vás 

příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií. 

Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské 

práce na UK FTVS, s …………………………... 

 

Cílem této bakalářské práce je ……………………………………………………….. 

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele: ….................................... Podpis:........................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:……………......Podpis:......................... 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta  ......................................  Podpis pacienta: .............................. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce.........................................….. 

Vztah zákonného zástupce k pacientovi .................................  Podpis: ............................. 
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