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Abstrakt 

Název 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou systémová sklerodermie 

 

Shrnutí 

Práce se zaměřuje na progresivní onemocnění Systémová sklerodermie, které 

se projevuje fibrotizací pojivových tkání jak kůže, tak i některých vnitřních orgánů. V první 

části práce jsou shrnuty teoretické poznatky onemocnění. Druhá část obsahuje kazuistiku 

pacienta s diagnózou difúzní systémová sklerodermie. V rámci kazuistiky je vstupní 

kineziologické vyšetření, návrh terapií spolu s jejich provedením, na které navazuje výstupní 

kineziologický rozbor. Praktická část je zakončena zhodnocením efektu terapie. 

  

Výsledek 

Na konci terapií vytvořených na základě vstupního kineziologického vyšetření, došlo 

ke zlepšení stavu pacienta. 

 

Klíčová slova 

Systémová sklerodermie, revmatologické onemocnění, fyzioterapie, kazuistika 

  



 

 

Abstract 

Title 

Case study of physical therapy management of a patient with systemic scleroderma 

 

Summary 

The topic of this work is progressive disease called Systemic scleroderma. For this 

disease are typical fibrotic changes in connective tissue such as are in skin and in some 

organs. The first part of the work summarizes information about this disease. The second 

part of this work contains case study of physical management of a patient with this 

diagnosis. The case study includes initial examination, suggestion of therapies and 

implementation. After this part is a final examination. At the end of the second part is 

an evaluation of performed therapies.    

 

Results 

At the end of therapies there was an improvement in patient’s health. 

 

Key words 

Systemic scleroderma, rheumatic diseases, physical therapy, case study  
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1 ÚVOD 

 

Systémová sklerodermie spadá do skupiny progresivních autoimunitních 

revmatických onemocnění, která se projevují fibrotizací pojivových tkání. Společným 

znakem všech sklerodermií je tvrdá neposunlivá pokožka. u systémové sklerodermie jsou 

často postiženy i vnitřní orgány, nejvíce plíce, srdce a ledviny. Prvním a zároveň trvale 

provázejícím znakem tohoto onemocnění je Raynaudův fenomén, který se může objevit 

i několik let před počátkem kožních změn.  

Bakalářská práce se skládá z části obecné a speciální. V obecné části bude čtenář 

seznámen s onemocněními, spadajícími pod sklerodermii jako takovou, ale s důrazem 

na sklerodermii systémovou. Bude zde vysvětlen samotný pojem sklerodermie, bude 

popsána epidemiologie, etiologie a patogeneze a shrnuta klasifikace onemocnění. Velká část 

bude věnována klinickému obrazu sklerodermie a přidruženým systémovým onemocněním. 

Zakončena bude výpisem používané léčby a prognózou. 

Speciální část bude obsahovat kazuistiku konkrétního pacienta s difúzní systémovou 

sklerodermií, ve které budou zpracovány anamnestické údaje spolu se vstupním 

kineziologickým vyšetřením. Z těchto údajů byly utvořeny cíle a návrh krátkodobého 

terapeutického plánu, který se nakonec stal základem pro následně popsané terapie. 

po ukončení terapií následoval výstupní kineziologický rozbor, který stanovil podklady 

k cílům a návrhu dlouhodobého terapeutického plánu. Práce bude zakončena zhodnocením 

navržené a provedené terapie. 
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 Definice 

Sklerodermie je jev tvrdnutí kůže, který se může vyskytovat u řady onemocnění, 

nejčastěji u progresivní systémové sklerodermie. Samotný název sklerodermie pochází 

z řeckého slova „sclero“ znamenající „tvrdý“ a „derma“, které znamená „kůže“ (Anbiaee, 

2011).  

Bohužel lékařské názvosloví u tohoto pojmu není jednotné. Označuje nejenom 

symptom jako takový, ale i skupinu revmatických progresivních autoimunitních 

onemocnění charakterizovaných fibrotizací pojivové tkáně. Také se tento pojem používá 

i pro konkrétní formu sklerodermie, a to systémovou sklerózu, která postihuje jak kůži 

a podkoží, tak i vnitřní orgány.  

Nemělo by se ale zapomínat i na širokou škálu onemocnění lokalizované 

sklerodermie.  

 

2.2 Epidemiologie systémové sklerodemie 

Míra incidence a prevalence se nedá jednoznačně určit, protože výsledky 

jednotlivých studií se výrazně liší. Obecně výsledky naznačují rapidně se zvyšující 

prevalenci i incidenci v průběhu minulého století. V Severní Americe se z prevalence 

4 nemocných na milion obyvatel z období 1947-1952 vyšplhala v roce 2003 na 443 případů. 

Velmi podobně vypadá vzestup incidence, která se z 0.6 na milion obyvatel v období 1947-

1952 dostala na 21 v roce 1991 (Hochberg, 2015). 

Až 3x častěji trpí sklerodermií ženy středního věku, dále je vypozorován nepatrně 

vyšší výskyt sklerodermie u negroidní populace (Němec, 2016). 

 

2.3 Etiologie systémové sklerodemie 

Systémová sklerodermie je autoimunitní onemocnění s dosud ne zcela známými 

vyvolávajícími faktory. Nejspíše se jedná o multifaktoriální onemocnění způsobené 

kombinací vnějších rizikových vlivů a genetické predispozice, zapomínat by se ale také 

nemělo na složku psychosomatickou (Fett, 2013). 

 

2.3.1 Genetické predispozice 

Jak autoimunitní povaha onemocnění naznačuje, pro sklerodermii je typická 

přítomnost genů, které se podílí na Histokompatabilním systému (HLA). Ten je specifický 
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pro každého jedince, účastní se imunitních reakcí a pro případné transplantace je nutná 

podobnost histokompatabilního komplexu dárce a příjemce. Hlavními HLA geny pro 

sklerodemii jsou DQ7, DR2 (DRB1*1620), které kódují antitopoizomeráu I. Častý výskyt 

mají i DQA1*0501 a DQA1*0301DQB1 (Němec, 2016). 

Z non-HLA genů je výrazný TPN22, který je častý u většiny autoimunitních 

onemocnění, dále pak IRF8, TNFAIP3, IRF5 a STAT4. 

Studie ukazují, že onemocnění může být dědičné (Mayes, 2012; Assassi, 2013), ale 

tento názor ještě nebyl plně rozšířen.  

 

2.3.2. Rizikové faktory vnějšího prostředí 

Vyvolávacími faktory sklerodermie mohou být některé jedovaté chemikálie, drogy, 

ale i často používané léky. Mezi chemické látky vyskytující se v běžném životě patří oxid 

křemičitý, silikon, vinylchlorid, organická rozpouštědla (toluen, benzen) a rtuť. Mezi 

rizikové léky a doplňky stravy pak patří amfetamin a diethylpropion, fenfluramine, 

mazindol, bleomycin, pentazocin, izoniazid a vitamín K. Z drog je popsána souvislost 

začátku sklerodermie s užíváním kokainu. Dále mezi rizikové faktory patří opakované 

vibrace a rentgenové záření (Watts, 2013). 

Je popsána i spojenost počátku sklerodermie s virovými či bakteriálními 

onemocněními. Důležitou roli hraje i stresový faktor. 

 

2.4 Patogeneze systémové sklerodemie 

Patogeneze tohoto onemocnění je tvořena triádou procesů, které se navzájem 

prolínají a dohromady způsobují fibrotizující změny pojiva. Tato triáda je tvořena 

poškozením cév, autoimunitními změnami a hromaděním kolagenu v pojivových tkání.  

Počátek fibrotizace začíná poškozením endotelu cévní stěny, které může být 

způsobeno obnovením krevního toku po krátkodobé ischemii (Raynaudův fenomén), 

virovým onemocněním nebo oxidačním stresem (nerovnováha mezi množstvím reaktivních 

sloučenin kyslíku a antioxidantů v krvi (Richterova, 2008). Poškození zapříčiní uvolnění 

protizánětlivých mediátorů, růstového faktoru, chemokinů a reaktivních sloučenin kyslíku 

do krve. První reakce imunitního systému je v podobě monocytů spadajících pod vrozenou 

imunitu, které rozloží poškozenu buňku.  

Z makrofágu se po zpracování poškozené buňky uvolňují cytokiny, včetně faktoru 

nádorové nekrózy.  Dále se do krve díky zásahu makrofágů dostávají matrixové 
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metaloproteinázy a reaktivní sloučeniny kyslíku.  Všechny tyto složky, které by v ideálním 

případě měly napomáhat hojení poškozených tkání, mají ve zvýšeném nekompenzovaném 

množství za následek nová rozsáhlá poškození endotelu (Pattanaik, 2015). 

Ze získané imunity se účastní jak humorální imunita v podobě B-lymfocytů, tak 

buněčná imunita zprostředkovaná T-lymfocyty. T-lymfocyty se v patogenezi sklerodermie 

účastní hned dvakrát. Pomocné T-lymfocyty (Th-lymfocyty) tvoří interleukin-4, -5 a -13 

a mají na starost opravu poškozené tkáně. Toho dosahují ukládáním kolagenu 

do poškozených tkání. Dále se zde objevují supresorové T-lymfocyty TGF-beta 

(transformační růstový faktor), které spolu s interleukiny způsobují fibrotizaci pojivových 

tkání. 

Humorální imunita v podobě B-lymfocytů reaguje na vlastní poškozené buňky 

vytvořením specifických autoimunitních protilátek, které mohou způsobovat další poškození 

endotelových buněk (Hochberg, 2015). 

Tímto způsobem vzniká nekonečný koloběh dějů, způsobujících neustálé 

poškozování tkáně s následnou fibrotizací endotelových buněk. 

 

2.5 Klasifikace  

Základní členění dělí sklerodermii na Systémovou a Lokalizovanou (ohraničenou). 

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma formami je ten, že lokalizovaná sklerodermie postihuje jen 

kůži a podkoží, vyjimečně i kost pod postiženou oblastí, zatímco sklerodermie systémová 

postihuje i vnitřní orgány, nejčastěji plíce, ledviny a oběhový a trávicí systém.  

Dalším rozdíl je v prognóze, kdy až na velmi vzácnou pansklerotickou morpheu  

lokalizovaná sklerodermie nezkracuje pacientovi délku života (Watts, 2013; Lukáč, 1998).  

Nezanedbatelná je též přítomnost Raynaudova fenoménu typického pro pacienty 

se systémovou sklerodermií, který se u lokalizované formy se nevyskytuje. Kategorií samou 

o sobě zůstává juvenilní sklerodermie a onemocnění sklerodermii podobná. 

 

2.5.1 Lokalizovaná sklerodermie 

Hlavním rysem lokalizované sklerodermie, jak už název napovídá, je určitá 

lokalizace ztvrdlé kůže, která se nejčastěji objevuje v podobě skvrny neboli morphey. 

Existuje několik hlavních typů charakterizovaných rozsahem a vzorem postižení kůže 

a podkoží. Tyto typy jsou: Ložiskový, Generalizovaný, Lineární a Hluboký. 
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Ložiskový typ 

Sem patří nejznámější Plátová morphea, která se projevuje skvrnami většími než 

centimetr, v maximálně dvou anatomických oblastech. Může postihnout oblasti zad, trupu, 

končetin i krku. Typickým znakem bývá zánětlivý lem (lilac ring) (Torok, 2012). 

Druhým zástupcem je Morphea guttata, pro kterou je typický obraz mnohočetných 

bledých ložisek ve tvaru kapek. Lilac ring se zde nevyskytuje. Nejčastější oblast výskytu je 

hrudníku a krku (Lukáč, 1998). do této kategorie patří i Atrophoderma Pasini-Pierini. 

 

Generalizovaný typ 

Generalizovaná lokalizovaná sklerodermime se také projevuje morfeou, ale na rozdíl 

od předchozí skupiny může ve formě jedné a více skvrn pokrýt až většinu povrchu těla. Pří 

vážné formě dochází k atrofii měkkých tkání, která má za následek kontraktury a deformity 

kloubů. Byly popsané i případy kde byl současně výskyt generalizované morfey s SSc 

(Watts, 2013). 

Málo častým a málo známým zástupcem této skupiny je i Pansklerotická morfea, 

která až na akra končetin postihuje většinou celé tělo a bývá doprovázená bolestivými 

kožními vředy (Lukáč, 1998). 

 

Lineární typ 

Pro lineární typ jsou charakteristické pruhy ložisek a nejčastěji postihuje oblast hlavy 

a končetin. Pod těmito pruhy postižení, dochází k atrofii měkkých tkání, což může mít 

za následek snížení svalové síly, omezení rozsahu pohybu a nakonec i zpomalení růstu celé 

končetiny. Příznaky se obvykle začnou objevovat do prvních dvaceti let života. 

„En coup de sabre“ (česky: seknutí šavlí) je další typicky dětská diagnóza projevující 

se pruhem atrofovaných měkkých tkání v oblasti čela. Může být někdy spojena s cévními 

změnami na mozku a projevovat se bolestmi hlavy, epileptickými záchvaty a někdy až 

hemimparézou (Krafchik, 1992). Podobným onemocněním je progresivní faciální 

hemiatrofie (Parryho-Rhombergův syndrom). Toto onemocnění je ale závažnější, kdy může 

být postižena celá polovina obličeje. u tohoto onemocnění byla zjištěna dědičná 

podmíněnost (Lukáč, 1998). 

 

Hluboký typ 

Sem se řadí hluboká morfea (morfea profunda), která napadá hluboké vrstvy 

podkoží, tukové váčky, fascie a někdy i svaly (Bielsa, 2007). 
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2.5.2 Systémová sklerodermie 

Společným rysem pro jednotlivé druhy systémové sklerodermie bývá Raynaudův 

fenomén a tvrdnutí kůže. Ostatní projevy mohou být různorodé, a to jak do rozsahu 

postižení, tak i do doby manifestace jednotlivých postižení (Pavelka, 2012). 

 

Difúzní forma 

Difúzní forma sklerodermie je diagnostikována pacientům, u kterých se kožní 

projevy vyskytnou do jednoho roku od objevení se Raynaudova fenoménu. Kromě končetin 

a obličeje je postižena i kůže trupu a břicha a typickým symptomem jsou třecí šelesty 

nad šlachami. u pacientů s touto formou dochází k častějšímu postižení ledvin, trávícího 

traktu, plic a myokardu (Watts, 2013; Němec, 2016). 

 

Limitovaná forma 

Na rozdíl od difúzní formy SSc se kožní a jiné orgánové postižení objevuje až 

několik let od prvního projevu Raynaudova fenoménu. Skleróza kůže bývá limitována 

na oblast rukou, předloktí a obličeje. ze systémových onemocnění je zde mnohem větší 

zastoupení plicní hypertenze, zatímco onemocnění ledvin se téměř nevyskytuje. Typický je 

tzv. CREST syndrom, který se vyskytuje u všech limitovaných sklerodermií a je akronymem 

vytvořených z typických znaků této formy sklerodermie: Calcinosis cutis (podkožní 

kalcifikace), Raynaudův fenomén, porucha motility Ezofagu, Sklerodaktylie 

a Teleangiektazie (Lukáč, 1998; Pavelka, 2012). 

 

Sklerodermie sine scleroderma 

Zvláštní formou sklerodermie je sklerodermie sine scleroderma, která jako jediná 

se neprojevuje postižením kůže. Zůstává Raynaudův syndrom a různá orgánová postižení. 

 

2.5.3 Juvenilní sklerodermie 

Sklerodermie v dětském věku je relativně vzácná, mývá chronický průběh a velkou 

variabilitu symptomů (Torok, 2012). Etiopatogeneze je většinou neznámá. Mezi juvenilní 

a dospělou formou sklerodermie nejsou velké rozdíly. Patrné jsou jen v zastoupení lineární 

sklerodermie, která je v juvenilní formě mnohem vyšší (Havelka, 2004).  
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2.5.4 Sklerodermii podobná onemocnění 

Eosinofilní fascitída 

Mezi diagnózy, které mohou mít jako jeden ze symptomů tvrdnutí kůže patří 

například eosinofilní fascitída, systémové autoimunitní onemocnění, které je 

charakteristické fibrotizujícím zánětem kůže, fascií a někdy též svalů (Olejárová, 2013). 

Objevuje se nejvíce na dolních končetinách, a to tuhou tvrdou pokožkou. S onemocněním 

není spojeno žádné postižení vnitřních orgánů (Havelka, 2004). 

 

Endogenně podmíněné dermální mucinózy 

Další velkou kategorií jsou dermální mucinózy, kam se řadí skleromyxedém, lichen 

myxedermatus a skleredém (Drlík, 2011). u těchto onemocnění dochází k excesivnímu 

hromadění mucinu v kůži a podkoží, které způsobuje tvrdnutí kůže. U těchto onemocnění 

kromě omezení pohybu dochází postupně i k poškození vnitřních orgánů (Adam, 2015).  

 

Nefrogenní systémová fibróza  

Toto onemocnění se primárně vyskytuje u pacientů po úspěšné transplantaci ledvin, 

ale může se výjimečně objevit i po akutní renálním selhání nebo u pacientů s chronickým 

onemocněním ledvin. Projevem onemocnění je tvrdnutí kůže na distálních částech dolních 

končetin, které se postupně rozrůstá proximálně. Nakonec postihne i trup a horní končetiny, 

ale obličej a krk zůstává neporušen. Na horních končetinách jsou časté změny pigmentace 

(Teplan, 2017).  

 

Paraneoplastické syndromy 

Některá maligní nádorová bujení mohou mít za následek vznik paraneoplastických 

dermopatií, projevujících se mimo jiné tvrdnutím kůže. do této skupiny patří karcinomy, 

karcinoidy, melanomy, POEMS syndrom (myelom) a palmární fascítis (Cetkovská, 2010). 

 

Metabolicky podmíněné syndromy 

Do této kategorie patří: Prophyria cutanea tarda, Fenylketonurie, Amyloidosis 

systemica, Tyreopatie, Diabetes mellitus, Celiakie, Hypotyreóza a Amyloidóza (Cetkovská, 

2010). 
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Geneticky podmíněné syndromy 

Mezi geneticky podmíněné syndromy, které se mohou projevovat snížením kožní 

indurace patří Progeria, Restriktivní dermopatie, Kongenitální fasciální dystrofie, 

Epidermolysis dystrophica bullosa, Huriezův syndrom a Rothmundův syndrom (Cetkovská, 

2010; Hochberg 2015). 

 

Ostatní 

Mezi sklerodermii podobná onemocnění se řadí i Exogenně indukovaná sklerodermii 

podobná onemocnění, Reakce štěpu vůči hostiteli a Mycosis fungoides (Watts, 2013).  

 

 

2.6 Klinický obraz systémové sklerodermie 

2.6.1 Časné příznaky 

Sklerodermie je velmi různorodá a i zde platí, že každý pacient je jedinečný, i když 

některé časné příznaky má většina pacientů společných. Patří mezi ně nechutenství, slabost, 

hubnutí, zvýšená únavnost (Vašáková, 2016), malátnost, artralgie a myalgie. Jedním 

z naprosto nejběžnějších (97 % pacientů s SSc) příznaků je Raynaudův fenomén, který 

bývá prvním příznakem. Ačkoliv platí, že drtivá většina SSc následovala až po Raynaudově 

fenoménu, tak toto spojení není oboustranné, a ne každý Raynadův fenomén je předzvěstí 

sklerodermie (Pavelka, 2012). 

 

2.6.2 Postižení cév 

Raynaudův fenomén postihuje akra horních končetin a projevuje se zběláním prstů 

při chladu či stresu s následným zrudnutím až zfialověním po pominutí provokujícího 

faktoru. Tento vasospamazmus může postihovat také uši, nos či jazyk. Během změn barvy 

bývá častá necitlivost či svědění postižené části těla (Němec, 2016). 

Důsledkem Raynaudova fenoménu mohou vzniknout jamkovité jizvy na prstech 

(digital pitted scars), trvalé ischemické změny v oblasti prstů s následnou atrofií měkkých 

tkání, špatně se hojící vředy na prstech, suché gangrény a může dojít až k autoamputacím 

(Hochberg, 2015). 
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2.6.3 Kožní změny 

U pacintů se SSc prochází kůže většinou třemi fázemi.  

Počáteční edematózní fáze je charakteristická záněty v podkoží a otoky rukou, 

hlavně prstů. Mezi komplikace této fáze patří paronychia (záněty nehtového lůžka), defekty 

na MCP, PIP a DIP kloubech, zpomalená schopnost hojení a častý je i pocit svědění.  Tato 

fáze obvykle trvá několik měsíců (Cetkovská, 2010). 

Navazuje na ni fáze sklerodermická, během které se ztrácí adnexa, kůže je tuhá 

a lesklá. Není možné nabrat řasu a ztrácí se posunlivost vůči spodině. Časté jsou i poruchy 

pigmentace. Vzniká typický maskovitý obličej se sníženou mimikou, úzkým nosem, 

mikrostomií a typickými radiálními rýhami kolem úst. u pacientů se systémovou 

sklerodermíí bývají postiženy celé horní i dolní končetiny, krajina břišní, hrudník a obličej, 

zatímco u ohraničené sklerodermie bývá postižený obličej, krk a jen akra končetin. Tuhnutí 

kůže na prstech horních končetin je nazýváno sklerodaktylie. i v této fázi se mohou 

objevovat změny pigmentace (Bureš, 2014). 

Poslední fáze kožních změn nastává obvykle 2 roky od prvního výskytu kožních 

změn a postihuje jen u pacienty s difúzní systémovou sklerózou a projevuje se měknutím 

kůže. Kůži se navrací fyziologická protažitelnost a měkkost, ale brzy nastává atrofie 

a ztenčení kůže na akrech končetin. (Cetkovská, 2010) 

Během všech fází se mohou objevit i další komplikace jako jsou jamkovité jizvy 

a vředy na prstech a kloubech rukou a teleangiektázie (nahromadění kapilár v kůži nebo 

slizních, většinou na obličeji, v ústní dutině a na hrudníku). Objevuje se i Thieberge-

Weissenbachův syndrom, charakteristický kožními nebo podkožními defekty způsobenými 

lokální zvýšenou kalcifikací měkké tkáně. Ty se obvykle vyskytují na prstech, otlakových 

místech a kloubech. Často bývá zaměňován za revmatoidní artritidu, ale na určení správné 

diagnózy stačí rentgenové snímky (Erdmann, 1999). 

 

2.6.4 Postižení muskuloskeletálního systému 

Téměř všichni pacienti se systémovou sklerodermií mývají postižen 

muskuloskeletální systém. Celkovými příznaky bývá snížená svalová síla a zvýšená 

únavnost nemocného. Artralgie a myalgie bývají jedním z prvotních příznaků sklerodermie 

a mohou přetrvávat během celého života, pokud nejsou správně zaléčeny. Nejčastěji jsou 

postiženy klouby aker horních končetin a kotníky (Vašáková, 2016; Němec 2016).  
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Postižení svalů a kloubů se překrývá s fibrózními změnami na kůži, které může 

podpořit vznik kontraktur a následně celkové snížení svalové síly. Přibližně u třetiny 

pacientů se objevují třecí šelesty nad šlachami způsobené fibrózou vaziva, častěji postihují 

pacienty s difúzní formou onemocnění (Watts, 2013). 

  

2.6.5 Postižení gastrointesticiálního traktu 

Porucha trávícího ústrojí postihne většinu pacientů se sklerodermií a může se objevit 

ve všech částech trávícího traktu. Kromě velké variability lokace patologie je i velká různost 

závažnosti postižení, od nepatrných polykacích defektů až po vážnou malnutrici. 

Potíže se objevují již v dutině ústní. Pacienti mohou mít problémy s příjmem potravy 

díky mikrostomii a atrofii žvýkacích svalů. Další komplikací je výšené riziko rakoviny 

jazyka (Derk, 2005). Častou komplikací je sekundární Sjögrenův syndrom (Sicca syndrom), 

který způsobuje chronický destruktivní zánět exokrinních žláz, primárně slinných, ale může 

postihnou i žlázy slzné a pankreas a projevuje se pocitem sucha v ústech (Fox, 2005). Je 

popsán i zvýšený výskyt zubních kazů. 

Nejčastěji bývá postižen jícen. Časté je postižení dolních dvou třetin jícnu, které 

způsobuje vážný reflux, jehož komplikací může být aspirace nebo vznik Barettova jícnu. 

Objevuje se snížená motilita jícnu se spazmy, jejichž projevem bývá dysfágie.  

Postižení žaludku zahrnuje žaludeční parézu a výskyt vředů. Tyto poruchy 

se projevují dřívějším pocitem nasycení, zvracením, nadýmáním. Dochází k poruše 

vyprazdňování žaludku do duodena a s tím přichází úbytek váhy, který vede až k anorexii. 

Někdy se objevuje i GAVE (Gastric Antral Vascular Ectasia) neboli melounový žaludek, 

charakteristický dilatací cév ve sliznici žaludku (vzhled pruhů na vodním melounu), které 

způsobují masivní krvácení a následně anémii (Nguyen, 2009). 

Podobné projevy má i postižení tenkého střeva, kde dochází k poruše motility, 

vstřebávání živin a k přemnožení bakterií, které má za následek malnutrici, průjmy a někdy 

i ileus. Mezi projevy patří zase nadýmání, křeče a celkové neprospívání. Také se může 

vyskytovat krvácení, způsobené prasknutím teleangiektázie ve stěně střeva. 

Tlusté střevo mívá sníženou motilitu, projevující se průjmy střídajícími se se zácpou. 

Mohou se objevit i pseudodivertikly a ileus, které se projevují bolestí v břišní krajině. Není 

výjimečné ani postižení anu, které se projevuje inkontinencí stolice (Watts, 2013). 
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2.6.6. Postižení srdce 

Pacienti se systémovou sklerodermií mají často přidružené srdeční onemocnění. Ale 

jelikož tato onemocnění mají často podobný klinický obraz jako onemocnění plicní (bolest  

na hrudi, dušnost, palpitace, závrať), dochází často k opožděné či nulové diagnostice 

(Němec, 2016). 

Mezi obvyklé srdeční poruchy patří perikardiální výpotek. Výpotek se tvoří velmi 

pomalu, a proto téměř nikdy nedojde k tamponádě srdce. Jedná se o jedno z onemocnění, 

na které se často nepřijde.  

Difúzní fibrotizující změny mohou postihnout i myokard a způsobují dysfunkční 

kontrahovaní pravé i levé komory. Typickým nálezem bývá arytmie, paroxysmální 

tachykardie a zvýšená únavnost pacienta. Pacienti s difúzní fibrózou myokardu mají 

zvýšený výskyt myozitíd kosterních svalů (Pavelka, 2012). 

Na základě autoimunitních mechanismů se někdy objevuje i kardiální autonomní 

neuropatie způsobující poruchy frekvence vzruchů a dilatační kardiomyopatie, která má 

za následek zvětšení srdce spolu se snížením jeho efektivity (Němec, 2016). 

 

2.6.7 Postižení plic 

Přidružené onemocnění plic je nejčastějším důvodem úmrtí pacientů se systémovou 

sklerodermií. Nejčastěji se objevuje intersticiální plicní fibróza a plicní hypertenze.  

 

Intersticiální plicní fibróza 

Intersticiální plicní fibróza postihuje pacienty s limitovanou i difúzní formou 

systémové sklerodermie, ale větší výskyt je zaznamenán u pacientů s formou difúzní. Plicní 

postižení postihne až 80 % pacientů s SSc, ale jen u přibližně 40 % se klinicky projeví 

(Hochberg, 2015). Většinou se plicní postižení objeví do 4 let od počátečních projevů SSc.  

Projevem onemocnění bývá dušnost, neproduktivní kašel, snížení plicní ventilace, 

vitální kapacity plic a s tím spojená i snížená sekundová vitální kapacita plic (Šterclová, 

2013; Vašáková, 2016) 

 

Plicní hypertenze 

Plicní hypertenze se může objevit jako primární onemocnění spojené se systémovou 

sklerodermií, ale také se může objevit sekundárně k srdečním patologiím, intersticiální 
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plicní fibróze a výjimečně i chronické tromboembolické nemoci (Hochberg, 2015). Plicní 

hypertenze je častější u difúzní formy systémové sklerodermie. 

Mezi klinické příznaky plicní hypertenze patří zvýšená únavnost, dušnost a bolest 

na hrudi. Díky postupnému selhávání plic se objevuje otok dolních končetin a později 

se mohou objevit i synkopy a cyanóza (Vašáková, 2016). 

 

Další plicní onemocnění 

Mezi méně časté postižení plic v důsledky systémové sklerodermie patří například 

aspirační pneumonie, způsobená sníženou motilitou jícnu, pleurální výpotek a může 

se rozvinout i chronické obstrukční plicní onemocnění. Komplikací může být i krvácející 

endobronchiální telangiektázie a alveolární krvácení (Vašáková, 2016). 

 

2.6.8 Postižení ledvin 

Dochází k hyperplazii intimy a fibrinoidni degeneraci interlobularnich renálních 

tepen s následnou ischemií. 

Postižení ledvin se projevuje proteinurií, hypertenzí nebo sníženou funkcí ledvin. 

Sklerodermická renální krize nastává u 5-15 % nemocných, kdy rychle progreduje renální 

insuficience současně s maligní hypertenzí (Teplan, 2017) 

 

2.6.9 Postižení jater 

Onemocnění jater nepatří mezi klasický obraz systémového postižení 

u sklerodermie, někdy se ale může objevit a nejčastěji se jedná o primární biliární cirhózu. 

Pacienti mají v krvi zvýšenou hladinu alkalické fosfatázy a bilirubinu. Projevem primární 

biliární cirhózy bývá žloutenka. (Pavelka, 2012) 

 

2.6.10 Sexuální dysfunkce 

Až u 80 % mužů s SSc se objeví erektilní dysfunkce, většinou do tří let od počátku 

nemoci. Problémy jsou způsobené fibrózou v topořivých tělesech a změnami na endotelu 

malých arteriích.  

U žen se často objevuje suchost poševní sliznice, dyspareunie (bolest či nepříjemný 

pocit při sexuálním styku) a mohou se objevit i vaginální ulcerace. Tyto projevy pravidelně 

doprovází snížení libida (Impens, 2010). 
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2.6.11 Neurologické poruchy 

Strukturální patologie 

Poruchy na úrovni nervů nejsou příliš časté u systémové sklerodermie. Byl popsán 

zvýšený výskyt syndromu karpálního tunelu, který je většinou způsoben změnami na úrovní 

kůže, svalů, šlach a kloubů v oblasti předloktí a zápěstí. Výjimečně se může objevit 

i periferní neuropatie. Naopak obvyklé jsou poruchy citlivosti v oblastech postižených 

Raynaudovým fenoménem (Pavelka, 2012). 

 

Postižení psychiky 

Vzhledem k veškerým příznakům a komplikacím systémové sklerodermie se nesmí 

u pacientů zapomínat na psychický stav, který bývá často negativně ovlivněn. Téměř 50 % 

pacientů trpí lehkou depresí a přibližně 17 % trpí střední až těžkou depresí. Mezi další 

projevy postižení psychického stavu patří únavnost, chronická bolest a změny osobnosti 

(Benrud-Larson, 2002). 

 

2.7 Diagnostika 

2.7.1 Diferenciální diagnostika 

Na počátku onemocnění, kdy ještě nejsou jasné známky sklerodermie, je potřeba 

vyloučit jiná difúzní onemocnění pojiva. Většinou se vyšetřuje, zda se nejedná 

o revmatoidní artritidu, systémový lupus erytematodés a dermatomyozitídu. K tomuto účelu 

většinou stačí přitomnost Raynaudova fenoménu, otoků prstů a přítomnost 

sklerodermických protilátek v krvi. Dále je potřeba vyloučit všechny sklerodermii podobná 

onemocnění 

 

 

2.7.2 Kritéria systémové sklerodermie 

Klasifikace American Collage of Rheumatology z roku 2013 

Od roku 2013 se rozšířilo nové klasifikační skóre pro systémovou sklerodermii, které 

hodnotí 7 konkrétních oblastí. Hodnocení je podstatně přesnější a umožňuje časnější 

zachycení onemocnění. Pro určení diagnózy sklerodermie je potřeba získat 9 bodů (Hoogen, 

2013). 
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Klinický projev Charakteristika Bodové hodnocení 

Tvrdnutí kůže na obou horních 

končetinách proximálně od 

MCP kloubů. 

 9 

Tvrdnutí kůže (počítej jen 

vyšší skóre) 

Difúzní otok kůže prstů 2 

Sklerodaktylie  4 

Defekty na prstech (počítej jen 

vyšší skóre) 

Vředy na špičkách prstů 2 

Jamkovité jizvy na špičkách 

prstů 

3 

Telangiektázie  2 

Abnormální kapilaroskoický 

nález 

  

Pulmonální hypertenze a/nebo 

intersticiální plicní fibróza 

 2 

Raynaudův fenomén  3 

Specifické protilátky pro 

sklerodermii 

 3 

Tab. č. 1 Klasifikace Systémové sklerodermie od American Collage of Rheumatology z roku 2013 

 

2.7.3 Vyšetření systémové sklerodermie 

Anamnéza 

Jak již bylo zmíněno výše, u onemocnění je podstatný genetický podklad, proto je 

naprostým základem zjištění rodinné anamnézy, zda se podobné onemocnění již dříve 

v rodině nevyskytlo. 

Pro ozřejmění, zda byl pacient vystavěn rizikovým vnějším faktorům slouží pracovní 

a sociální anamnéza, která vyšetřujícímu přiblíží prostředí, ve kterém se pacient pohybuje. 

Dále pak farmakologická anamnéza, pro případné vyloučení rizikových léků. V této fázi by 

měl vyšetřující zjistit i životní situaci pacienta a odhadnout jeho psychický stav. 

Dalším důležitým ukazatelem jsou nynější onemocnění, která mohou ukrývat časné 

příznaky sklerodermie (nechutenství, snížení svalové síly, snížení tělesné hmoty, artralgie, 

myalgie, otoky rukou, Raynaudův fenomén)  
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Klasifikace 

Viz výše kritéria systémové sklerodermie 

 

Laboratorní testy 

Hlavní roli hrají krevní testy na sklerodermické protilátky a pro sklerodermii typické 

autoprotilátky. Vyšetřují se antinukleární protilátky (ANA), které se u pacientů 

se systémovou sklerodermií objevují ve více jak 85 % případů a u lokalizované formy 

ve více jak 50 %. Tyto protilátky jsou typické i pro další revmatologická autoimunitní 

onemocnění.  za sklerodermickou protilátku se považují protilátky proti topoizomeráze 

i (Scl-70), která se vyskytuje u 60 % pacientů se systémovou sklerózou, ale u lokalizované 

sklerodermie není přítomna. Naopak protilátky proti centromeře (ACA) se vyskytují jen 

u lokalizované sklerodermie, a to přibližně v 70 % případů (Pavelka, 2012; Hochberg 2015). 

 

Klinický obraz 

K určení diagnózy pomáhá celkový obraz pacienta včetně přítomnosti klinických 

příznaků spojených se systémovou sklerodermií (viz výše). 

 

2.7.4 Vyšetření systémového postižení 

Systémové komplikace u SSc jsou různorodé a každý systém či jeho část potřebuje 

specifické vyšetření. Existuje jen velmi málo vyšetření, která se dají použít vždy. Jedním 

z nich je laboratorní vyšetření krve pro zjištění reaktantů akutní fáze, protože zánět je jedním 

z častých průvodních jevů (Pavelka, 2017). 

  

Postižení cév 

Zde se vyšetřuje přítomnost Raynaudova fenoménu. To se většinou zjišťuje 

anamnesticky, kdy jsou pacientovi kladeny otázky, jestli vnímá nějakou změnu na prstech 

v chladném prostředí. Hodnotí se změna barvy, doprovodná bolest, svědění či změna 

citlivosti a počet takových změn během dne. Někdy se používá i chladový test na vyvolání 

změny barvy a serologické vyšetření (Pavelka, 2017). 

 

Kožní změny 

Změny kůže a podkoží je možné ohodnotit jak aspekcí (mikrostomie, defekty, 

teleangiektázie), tak palpací (tvrdá, napjatá pokožka). Nejrozšířenějším standardizovaným 
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testem pro vyšetření kůže u sklerodermie se stalo bodové hodnocení kožní indurace 

dle Rodnana, které na stupnici od 0 do 3 hodnotí schopnost nabrat kožní řasu na 17 oblastech 

těla. Někdy se k vyšetření kůže využívá biopsie či ultrazvuku (20Mhz) (Khanna, 2017). 

Ze zobrazovacích metod se někdy používají MRI, rentgenové snímky nebo CT pro 

vyšetření defektů vzniklých kalcifikací podkoží a pro vyloučení osteomyelitidy u vředových 

ulcerací (Watts, 2013). 

 

Postižení muskuloskeletálního systému 

I zde je na místě základní vyšetření aspekcí (atrofie, deformity), vyšetření palpací 

(změny tonu, bolestivost) a goniometrické měření. Svalová složka se vyšetřuje svalovým 

testem (například svalový test dle Jandy či Kendalla), využití má i vyšetření zkrácených 

svalů dle Jandy. Vhodné je i vyšetření kloubní vůle dle Lewit a Rychlíkové, kdy můžeme 

očekávat patologickou kloubní vůli ve stejných oblastech, kde najdeme kožní změny. 

Jelikož se onemocnění vyznačuje sníženou svalovou silou a omezením rozsahu 

pohybu, je potřeba vyšetřit i soběstačnost pacienta. K tomuto účelu patří dotazníky 

na „Activity of Daily living“ a příkladem může být Index dle Barthelové.  Nesmí 

se zapomínat ani na vyšetření dechu a polykání. 

Dále je třeba zjistit stav jemné motoriky nemocného. Tuto složku mívá na starosti 

většinou ergoterapeut. ve světě je často využíván test HAMIS (Hand Mobility 

in Scleroderma) hodnotící funkční schopnosti rukou (Sandqvist, 2000) nebo vyšetření 

úchopů dle Nováka. 

Na místě je i antropometrické vyšetření s distancemi na páteři. 

Z laboratorních vyšetření sem patří vyšetření hladiny kreatin fosfokinázy v krvi, 

ze zobrazovacích metod se využívá rentgenové záření pro zjištění stavu kloubů a kostí. 

 

Postižení gastrointesticiálního traktu 

Zlatým standardem vyšetření trávicího traktu jsou endoskopické zobrazovací 

metody, díky kterým je možné zjistit stav všech jeho částí. Dále se ze zobrazovacích metod 

často používá jícnová a rektální manometrie. Velké využití má i radiologie, která se využívá 

jak samotná (rentgen dutiny břišní), tak v kombinaci s kontrastními látkami (nejčastěji 

barium k vyšetření motility). V praxi se využívá i scintigrafie, například při vyšetření 

refluxu jícnu (Hochberg, 2015; Watts, 2013) 
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Laboratorní vyšetření nejsou tak častá, ale někdy jsou potřeba. Využití má například 

biopsie u sicca syndromu nebo kultivace bakterií z tenkého střeva pro vytvoření správné 

optimální antibakteriální léčby. 

 

Postižení srdce 

Pro diagnostiku srdečních patologií se pokaždé využívá elektrokardiografie 

a echokardiografie. Jelikož všechny změny na myokardu se odrazí i na krevním tlaku, je 

potřeba ho pravidelně monitorovat a výjimkou nebývá ani 24 hodinové měření krevního 

tlaku. ze zobrazovacích metod se také používá MRI, případně rentgenové vyšetření 

(Hochberg, 2015). 

Pro vyšetření perikardiálního výpotku je první volbou echokardiografie, která objasní 

množství výpotku (Riedel, 2003). Při přidružené perikaditídě se využívá perikardiální 

punkce, po které následuje cytologické, biochemické, mikroskopické a kultivační vyšetření 

výpotku.  

 

Postižení plic 

Pro vyšetření plicní fibrózy se nejčastěji využívá HRCT plic (Chudáček, 2010) 

a někdy je doplněno i rentgenovým vyšetřením. K vyšetření funkce plic neodmyslitelně patří 

spirometrie, která hodnotí vitální a celkovou kapacitu plic a dechové objemy. Využívá 

se i bronchoalveolální laváž, kdy se získá bronchoalveolální tekutina, která se dále 

mikroskopicky a kultivačně vyšetřuje. 

Pro vyšetření plicní hypertenze se opět využívá funkční vyšetření plic v podobě 

spirometrie. Jelikož plicní hypertenze úzce souvisí s oběhovým systémem, je i zde na místě 

provést také elektrokardiografii a echokardiografii, 24 hodinové měření krevního tlaky 

a někdy je potřeba provést i pravostrannou katetrizaci (Vašáková, 2016). 

 

Postižení ledvin 

Při podezření na sklerodermickou renální krizi je důležité pravidelně měřit krevní 

tlak pro zabránění případným komplikacím. ze zobrazovacích metod se používá 

ultrazvukové vyšetření. Z laboratorních testů se využívají serologický ledvinný profil 

a vyšetření moči pro odhalení možné proteinurie (Teplan, 2017). 
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Postižení jater 

Pro vyšetření biliární cirhózy se využívá vyšetření krve, kdy se zjišťuje hladina 

bilirubinu a jaterní testy. ze zobrazovacích metod se využívá ultrazvukové vyšetření 

a možná je i gastroskopie kvůli jícnovým varixům. Také je možná i jaterní biopsie pro 

mikroskopické vyšetření (Hochberg, 2015). 

 

Sexuální dysfunkce 

Hlavním vyšetřovacím prvkem je anamnéza spolu s dotazníkem erektilních funkcí 

IIEF. Je potřeba vyšetřit i primární a sekundární pohlavní znaky a důležité jsou též krevní 

testy pro zjištění hladiny jednotlivých hormonů (Impens, 2010). 

 

Neurologické poruchy 

Sem spadá klasické neurologické vyšetření zahrnující anamnézu, vyšetření 

hlavových nerv, reflexů a čití. Při podezření neneuropatie je obvyklé i vytvoření 

elektromyografu. 

  

Postižení psychiky 

Psychický stav hodnotí odborný lékař, který jako vyšetřovací nástroj používá 

rozhovor. Pro vyšetření deprese existují i různé dotazníkové metody, příkladem je Beckův 

depresivní inventář. 

 

2.8 Terapie 

Kauzální terapii se zatím nepodařilo najít, a proto je veškerá terapie symptomatická 

a zaměřuje se na konkrétní systémová poškození. Terapie je vždy multidisciplinární a je 

důležitá vzájemná spolupráce všech lékařů, ale i fyzioterapeuta, ergoterapeuta a logopeda, 

aby bylo dosaženo maximálního možného účinku.  

Základní léčba se většinou skládá z terapie farmakologické, fyzioterapeutické 

a ergoterapeutické. Podle přidružených onemocněních pak může přibýt léčba chirurgická 

a případně i psychoterapie. 

 

2.8.1 Režimová opatření  

Důležitá jsou režimová opatření, která platí pro všechny pacienty se sklerodermií. 

Hlavním prvkem je zákaz kouření, dále je důležité, aby se pacient vyvaroval stresu, 
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chladnému prostředí a náhlým změnám teploty. Pacient by i měl být opatrný a zabránit 

vzniku oděrek a různých poškození kůže. Doporučuje se i vyvarovat se rizikových faktorů, 

jako jsou vibrační přístroje nebo práce s chemikáliemi. Je vhodné se vyhýbat lékům 

s vazokonstrikčními účinky.  

Vzhledem k možnosti přidružení systémového onemocnění je vždy potřeba si 

uvědomit, že pacient může mít více obtíží a tedy více režimových opatření, která by měl 

dodržovat. 

 

2.8.2 Farmakologická léčba 

Farmakologie pro tvrdnutí kůže zahrnuje steroidy a cyklosporiny. Téměř pravidelně 

jsou pacientům předepsány léky modifikující revmatoidní artritidu, nejčastěji Metotrexát. 

K lokální aplikaci se užívají léky na steroidním podkladu a inhibitory calcineurinu (Pavelka, 

2017). Využití mají i různé masti na olejovém základu, často obohacené o vitamíny, 

kyselinu mléčnou, lanolin a další hydratační prostředky (Erevit).  

Pro léčbu Raynaudova fenoménu a kožních ulcerací se nejčastěji užívají blokátory 

kalciových kanálů, případně své uplatnění mají i inhibitory fosfodiesterázy 5 a prostenoidy 

(Pavelka, 2017). Doporučují se i potravinové doplňky, a to konkrétně rybí olej, antioxidanty 

a ginkgo biloba (Watts, 2013). 

Plicní arteriální hypertenze se nejčastěji řeší podáváním antagonistů receptorů 

na endotelin. Pro zlepšení hemodynamických parametrů se mohou podávat 

i antikolagulancia, například Epoprostenol (Hochberg, 2015). 

Pro léčbu refluxu a dysfágie se využívají inhibitory protonové pumpy, prokinetika 

a antagonisté H2 receptorů. Pro léčbu špatného vstřebáváni živit a špatné motility střev 

se využívají prokinetika, antibiotika a laxativa. (Watts, 2013; Pavelka, 2017). 

Renální poškození se řeší podáváním inhibitorů angiotensin-konvertujícího enzyme 

(ACEI). Právě tato léčba má za následek snížení úmrtnosti pacientů se systémovou 

sklerodermií na renální selhání (Teplan, 2017). 

Dále se mohou podávat i analgetika, antipyretika a vasodilatancia pro zajištění 

ideálních podmínek pro hojení poškozených tkání. V případě potřeby se podávají 

i antidepresiva (Benrud-Larson, 2002). 

V poslední době se začala využívat i biologická léčba, která pomáhá utlumit 

fibrotickou aktivitu ve tkáních (Štolfa, 2009).   
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2.8.3 Chirurgická léčba 

Chirurgické zákroky jsou nejčastěji potřeba z důvodu nekrózy způsobené 

ischemickými změnami na prstech.  

 

2.8.4 Fyzioterapeutická léčba 

Hlavním cílem fyzioterapeutické péče je udržení naprosté soběstačnosti pacienta 

a snížení případné bolesti. Aby toho bylo dosaženo, je potřeba optimálních rozsahů pohybu, 

dostatečné síly a koordinace. u pacientů často dochází k tvrdnutí kůže, ke které se váže 

snížení rozsahu pohybu. Na tento problém často nasedá i snížení kloubní vůle a zkrácení 

svalů, které může přejí v kontraktury. Obvyklé u této diagnózy jsou i otoky (Kačinetzová, 

2010). 

Tvrdnutí kůže se řeší nejčastěji Technikami měkkých tkání, pod které spadají různé 

masážní techniky (masáž dle Žaloudka) a uvolňování kůže, podkoží, ale i fascií a svalů 

(uvolnění měkkých tkání dle Lewita). Masážní hmaty jsou často podpořeny hydratačními 

mastmi.  

Pro udržení rozsahu pohybu jsou vhodné veškeré terapie zahrnující aktivní či pasivní 

pohyb do krajních poloh. Pro zvýšení rozsahu pohybu je potřeba přidat složku protažení, 

příkladem může být PIR s protažením dle Jandy. 

Velmi všestrannou technikou je metoda proprioneuromuskulární facilitace 

dle Kabata, která může sloužit k udržení rozsahu pohybu, protažení, ale i posílení. Právě 

posílení a zvýšení celkové kondice je často u pacientů potřeba (Kačinetzová, 2010). 

Vzhledem k častým plicním postižením je mnohdy potřeba začlenit do terapie 

i respirační fyzioterapii, většinou pro prohloubení dechu a natrénování fyziologické dechové 

vlny. Podle druhu a závažnosti poškození plic je někdy potřeba i zařadit cvičení podporující 

expektoraci. 

Nikdy se nesmí zapomínat na autoterapii, kterou fyzioterapeut pomáhá s pacientem 

sestavit, aby pacient dokázal podpořit svůj zdravotní stav sám v domácím prostředí i bez 

fyzioterapeutického dohledu. 

 

Fyzikální terapie 

Své opodstatnění má i fyzikální terapie. Velké využití má pozitivní termoterapie, 

která dopomáhá k zlepšení prokrvení tkání a zvyšuje protažitelnost měkkých tkání. V praxi 

se využívá i laser pro terapii kalcifikací kůže či teleangiektázií (Hochberg, 2015). 
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v neposlední řadě je možné použití fototerapie, která může zpomalit tvrdnutí kůže a snižuje 

pocit svědění. Pro terapii Raynaudova fenoménu je možné použít TENS burst 

na akupunkturní body (Kačinetzová, 2010). 

 

2.8.5 Další 

Nedílnou součástí léčby by měla být ergoterapie, jelikož nemoc postihuje výrazně 

akra HKK a snižuje tak schopnosti jemné motoriky a tedy i soběstačnosti. Vzhledem 

k postižení mluvidel a časté dysfágii je na místě i návštěva logopeda.  

Protože diagnóza může způsobit mnoho komplikací, které mají negativní vliv 

na psychiku pacienta, je někdy potřeba i psychoterapie, bohužel tento důležitý prvek léčby 

je často opomíjen. 

Velké uplatnění má i lázeňská péče, zvláště pro své pozitivní termoterapie, ale roli 

hraje i psychologický faktor. 

 

 

2.9 Prognóza 

Prognóza pacientů se systémovou sklerodermií se s vývojem medicíny a snovými 

výzkumy neustále zlepšuje a prodlužuje se desetileté přežití nemocných, které je nyní 66-

78 % (Němec, 2016).  

Nejčastější příčinou úmrtí jsou plicní onemocnění a až na druhém místě je renální 

insuficience. Mezi prognosticky nepříznivé faktory patří mužské pohlaví, věk nad 65 let, 

difúzní forma systémové sklerodermie, přidružené systémové onemocnění, anémie 

a trombocytopenie (Vašáková, 2016). 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Tato práce vznikla na podkladě souvislé odborné praxe probíhající od 15.1.2018 

do 9.2.2018 v Revmatologickém Ústavu v Praze pod odborným dohledem Evy Taušové 

a dalších fyzioterapeutů. Během této praxe jsem zpracovala Kazuistiku fyzioterapeutické 

péče o pacienta s diagnózou systémová sklerodermie. 

Pacient J.K. souhlasil se zpracováním osobních údajů formou Informovaného 

souhlasu (Příloha 2), na jehož základě byla schválena žádost o vyjádření Etické komise UK 

FTVS (Příloha 1). 

Pacient absolvoval celkem 13 terapií. Během první terapie proběhlo odebrání 

anamnézy a vstupní kineziologické vyšetření, na jehož podkladě vznikl krátkodobý plán. 

Následující terapie byly vedeny tak, aby došlo ke splnění cílů krátkodobého plánu. Během 

poslední terapie byl proveden výstupní kineziologický rozbor a vytvořen dlouhodobý 

terapeutický plán. Práce je zakončena zhodnocením efektu terapie. 

V rámci terapií byly použity fyzioterapeutické postupy, které spadají do náplně 

bakalářského studia oboru fyzioterapie. Mezi využité techniky patří techniky měkkých tkání, 

aktivní pohyby, pasivní pohyby s protažením, postizometrická relaxace dle Lewita, 

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy, proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace dle Kabata, nácvik úchopů a jemné motoriky, mobilizace kloubů dle Lewita 

a Rychlíkové, respirační fyzioterapie a nácvik chůze. 

Během vyšetření byly použity následující pomůcky: terapeutické lehátko, 

dvouramenný goniometr, krejčovský metr, neurologické kladívko. Během terapií pak byly 

využity: terapeutické lehátko, molitanový míček, velký míč, overball, tužka a papír.  

 

 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: J.K. (muž) 

Ročník: 1957 

Diagnóza: M34.0 Systémová sklerodermie 

Status praesens:  

- 2. den hospitalizace 

Subjektivní: Nejvíce pacienta trápí bolesti a ztuhlost kloubů na ruce a zápěstí (více 

vpravo) spolu se sníženým rozsahem pohybu, tuhá kůže omezující pohyb v oblasti celých 
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horních končetin (více akra a zápěstí), pohyb hrudníku, snižující mimiku a omezující 

otevření úst (není problém s polykáním). Na dolních končetinách je kůže mírně tuhá, ale 

podle pacienta ho nijak neomezuje. Na dolních končetinách pociťuje úbytek svalové síly 

a bolest v kolenních kloubech při zvýšené námaze. Špatně snáší zimu. 

Objektivní: Výška: 176 cm. Váha: 93 kg. Pacient je lucidní, orientovaný v čase, 

prostoru i osobě, plně spolupracuje. Pacient při chůzi napadá na LDK. Výrazně omezený 

pohyb prstů a zápěstí na obou horních končetinách. Pacient je obézní. Snížená mimika 

v obličeji. Flekční držení horních končetin. 

 

OA:  

Dřívější onemocnění:  

- 2000 operace karpálního tunelu vlevo 

- 2001 operace karpálního tunelu vpravo 

- Od roku 2002 DM II 

- Od roku 2002 diagnostikována seronegativní RA I.st. po léčbě se stav uklidnil. 

- Od jara 2017 otoky, bolesti a tuhnutí kůže v oblasti aker horních končetin. 

Objevily se defekty na špičkách prstů – chodil na převazy. Byla diagnostikována 

difúzní systémová sklerodermie. Během léta a podzimu došlo ke zhoršení dechu, 

tuhnutí kůže a výraznému omezení hybnosti v akrech HKK 

NO:  

- Pacient přichází pro bolest a výrazně omezenou hybnost prstů a zápěstí horních 

končetin. Dále pacienta trápí bolest kolenou při chůzi a celková snížená svalová 

síla dolních končetin. 

RA: v rodině nejsou žádná revmatologická onemocnění 

PSA: řidič nakladače, ČID, bydlí s rodinou 

FA: Theoplus 300mg (1 – 0 – 0), Prednisol 20mg (1 – 0 – 0), Irbesartan 150mg (1 – 0 – 0), 

Apo – Allopurinol (1 – 0 – 0), Eucreas (1 – 0 – 1), Metotrexat 2,5mg (1 – 0 – 0 v sobotu 

a neděli) 

Alergie: neguje 

Abusus: kouří cca 10 cigaret denně (dříve 20), alkohol jen příležitostně (dříve často pivo) 
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Předchozí rehabilitace:  

- 2013 – pobyt v lázních Bechyně –   zlepšení stavu RA  

- 2015 – hydroterapie a parafín na ruce   – bez zlepšení stavu RA 

- 2016 – magnetoterapie   – zlepšení stavu RA 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:  

Rentgen z 17.1.2018: výpotek vlevo bazálně, zmnožení intersticia, artritida obou 

zápěstí (viz Příloha č.3), snímky nemohly být provedeny lege artis, PHS bilat, zúžení kl. 

štěrbiny levého ramenního kloubu, velmi mělké eroze nelze vyloučit  

 

Indikace k RHB 

Pacientovi byla předepsána rehabilitace a ergoterapie jednou denně během celého 

pobytu v Revmatologickém ústavu. 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1 Vyšetření aspekcí – stoj 

- Zezadu  

○ Váha více na PDK 

○ Fyziologická baze 

○ Paty v ose 

○ Achillovy šlachy symetrické 

○ Kotníky v ose 

○ Užší pravé lýtko s výraznější konturou svalů 

○ Podkolenní jamky symetrické 

○ Snížená svalová hmota v oblasti stehen 

○ Subgluteální rýha symetrická 

○ Osa páteře bez laterálních výchylek 

○ Hlava mírné ukloněná vpravo 

○ Levé rameno výš 

○ Obe horní končetiny v mírné abdukci (levá více) 

○ Kožní rýhy nad loketními klouby bilat. 

- Z boku 

○ Váha na středu chodidel 
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○ Užší pravé lýtko s výraznější konturou svalů 

○ Levý kolenní kloub v odemčené pozici 

○ Pravý kolenní kloub v mírné flexi 

○ Snížená svalová hmota v oblasti stehen 

○ Povolená břišní stěna 

○ Hyperlordóza s vrcholem v oblasti L1 

○ Hyperkyfóza s vrcholem v oblasti Th5 

○ Hlava v protrakci – hyperlodóza s vrcholem v oblasti C5/C6 

○ Protrakce ramen bilat. 

○ Semiflekční postavení v obou loketních kloubech (více vpravo) 

○ Prsty ve flekčním postavení bilat. 

- Zepředu  

○ Fyziologická klenba 

○ Postavení kotníků v ose 

○ Výrazné zřasení kůže v oblasti kolen bilat. 

○ Osa kolenních kloubů fyziologická 

○ Snížená svalová hmota v oblasti stehen 

○ Pánev v rovině 

○ Břišní obezita, kůže na břiše napjatá 

○ Pupík v ose 

○ Kožní rýha v celé šířce hrudníku zepředu ve výšce cca šestých žeber 

○ Bradavky symetrické 

○ Kůže na hrudníku napjatá 

○ Hlava mírné ukloněná vpravo  

○ Levé rameno výš 

○ Obe horní končetiny v mírné abdukci (levá více) 

 

3.3.2 Vyšetření aspekcí – modifikace stoje 

- Na patách – neodlepí špičky od země 

- Na špičkách – stabilní 

- V podřepu – nezvládne pro bolest kolenou a sníženou svalovou sílu 

- Zkoušky a testy 

○ Trendelenburgova zkouška 
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● Pozitivní – pánev na straně flektované   DK elevuje – bilat. 

○ Véleho test stability 

● 2 – lehce porušená stabilita – přitisknuté prstce bilat. 

○ Rhombergův test stability 

● Rhomberg i – stabilní bez titubací 

● Rhomberg II – stabilní  

● Véleho modifikace – stabilní s nepatrnými výchylkami celého těla 

do stran 

● Rhomberg III – stabilní s drobnými výchylkami celého těla 

do stran  

  

3.3.3 Vyšetření aspekcí – chůze 

- Chůze stabilní, bez opory 

- Proximální stereotyp chůze dle Jandy 

- Flekční držení hrudníku 

- Hlava v protrakci 

- Ramena v protrakci 

- Minimální rotace v páteři 

- Bez souhybu LHK 

- Krátké kroky – kratší na pravé straně 

- Napadá na LDK  

- Chůze na schodech 

○ Vždy s opřením se předloktím o zábradlí 

○ Nahoru i dolu jde přísunem 

○ Dolu jde vždy první LDK 

○ Nahoru vždy první PDK 

- Modifikace chůze 

○ Na patách – neodlepí špičky od podložky 

○ Na špičkách – stabilní chůze 

○ V podřepu – neprovede 

○ Pozadu –   bez extenze v kyčelních kloubech 

○ HKK ve vzpažení – stabilní, došlo k mírnému vzpřímení 

○ O zúžené bazi – stabilní  
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○ Se zavřenýma očima – stabilní 

 

3.3.4 Vyšetření aspekcí – dynamické vyšetření stoje 

- Flexe   

○ Přetrvávající lordóza krční páteře s předsunem hlavy 

○ Postupné rozvíjení do flexe v oblasti hrudní páteře 

○ Oploštění v oblasti bederní páteře 

○ Thomayerova vzdálenost – pozitivní: 19 cm  

- Extenze   

○ Velmi omezený pohyb 

○ Pohyb jen v oblasti Th9 – L2  

- Lateroflexe   

○ Omezené bilat. 

○ Pohyb jen v oblasti Th10 – L2 bilat. 

○ Rozsah pohybu lateroflexe hrudní a bederní páteře F 20-0-20 

 

3.3.5 Vyšetření aspekcí – kůže 

- Hlava 

○ Naznačená mikrostomie (otevření úst 3 cm)  

○ Radiální rýhy kolem úst 

○ Červená kůže 

- Krk 

○ Červená kůže 

- Hrudník 

○ Kožní rýha v celé šířce hrudníku zepředu ve výšce cca šestých žeber 

○ Červená kůže 

- Břicho 

○ Napjatá lesklá kůže na přední straně 

○ Suchá, červená kůže po stranách  

- Záda 

○ Suchá, červená kůže po stranách 

- PHK 

○ Napjatá, červená kůže na prstech, ruce a zápěstí, pod ní otok 



 

39 
 

○ Nehty ve tvaru hodinových sklíček 

○ Několik zaléčených defektů na konečkách prstů a PIP kloubech 

○ Hyperpigmentace na hřbetu ruky s hypopigmentací v oblasti zápěstí 

○ Bolestivý otevřený defekt v oblasti olecranonu 

○ Kožní rýhy nad loketním kloubem 

- LHK 

○ Napjatá, červená kůže na prstech, ruce a zápěstí, pod ní otok 

○ Nehty ve tvaru hodinových sklíček 

○ Několik zaléčených defektů na konečkách prstů a PIP kloubech 

○ Hyperpigmentace na hřbetu ruky s hypopigmentací v oblasti zápěstí 

○ Suché defekty v oblasti loketního kloubu 

○ Kožní rýhy nad loketním kloubem 

- PDK 

○ Nohy a bérce začervenalé, kůže lehce napjatá 

○ Kůže na patě a laterální straně chodidle suchá s drobnými defekty 

○ Hojící se defekt nad vnějším kotníkem 

○ Čerstvě zhojená jizva po bércovém vředu na holeni 

○ Výrazné zřasení kůže nad kolenem zepředu 

- LDK 

○ Nohy a bérce začervenalé, kůže lehce napjatá 

○ Kůže na patě a laterální straně chodidle suchá s drobnými defekty 

○ Jizvy na levé holeni po pádu z mládí  

○ Výrazné zřasení kůže nad kolenem zepředu 

 

3.3.6 Distance na páteři (cm) 

- Čepojevův příznak: 1,5  

- Ottův příznak:  

○ Inklinační: 2  

○ Reklinační: 1  

- Stiborův příznak: 8  

- Schoberův příznak: 4  

- Forestierova fleche: 9  

- Lateroflexe: 10 bilat.  
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- Thomayerova vzdálenost: 19  

 

3.3.7 Vyšetření dechu 

- Mělký dech 

- Břišní a dolní hrudní dýchání nepozorovatelné 

- Dechová vlna patologická – pohyb jen v oblasti horních žeber   

- Eupnoe 

- Minimální pohyblivost hrudníku 

○ Rozdíl v rozpětí hrudníku při max nádechu a výdechu 

● Přes mesosternale: 6 cm 

● Přes xiphosternale: 2 cm 

 

3.3.8 Vyšetření palpací 

- Hlava 

○ Kůže a podkoží celého obličeje mírně tuhá 

○ Výrazně snížená posunlivost kůže a podkoží v oblasti nasolabiálních rýh 

bilat., v oblasti arcus zygomaticus bilat. a v oblasti koutků 

○ Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

- Krk 

○ Mírně snížená posunlivost kůže a podkoží v celé oblasti krku 

- Hrudník 

○ Kůže, podkoží a fascie bez posunlivosti 

○ Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

- Břicho 

○ Napjatá, tvrdá kůže 

○ Palpačně nebolestivé 

○ Suchá kůže v oblasti šikmých břišních svalů 

○ Podkoží a fascie se sníženou posunlivostí, hlavně na bocích 

○ Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

- Záda 

○ Kůže – jen mírně snížená posunlivost kromě boků, kde je suchá napjatá 

kůže 
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- PHK 

○ Ruka 

● Kůže – palpačně nebolestivá, tuhá, minimální protažení 

● Prsty – bolestivost všech MCP a PIP kloubů při palpaci či 

maximálním protažení 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Zápěstí 

● Kůže, podkoží i vazivo maximálně napjaté – mírný tvrdý otok 

● Bolestivost při pohybech ve všech směrech 

● Bolestivost distálních konců ulny a radia 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Předloktí 

● Kůže – palpačně nebolestivá, malé protažení, tuhá 

● Podkoží – Küblerova řasa bolestivá a hůře nabratelná z dorzální 

i palmární strany, málo pohyblivé 

● Fascie – snížená posunlivost 

● Svaly – hypertonus svalů na dorzální i palmární straně  

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Loketní kloub 

● Tuhá kůže v okolí loketního kloubu 

○ Paže 

● Kůže – palpačně nebolestivá, mírně snížené protažení 

● Podkoží – Küblerova řasa nebolestivá, dobrá pohyblivost 

● Fascie – posunlivé  

● Svaly – zvýšený tonus, snížená svalová hmota v celé oblasti paže 

- LHK 

○ Ruka 

● Kůže – palpačně nebolestivá, tuhá, červená, minimální protažení, 

mírný otok 

● Prsty – bolestivost všech MCP kloubů při větším palpaci či 

maximálním protažení 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Zápěstí 

● Kůže, podkoží i vazivo napjaté – mírný tvrdý otok  
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● Bolestivost při pohybech do protažení všemi směry 

● Bolest při palpaci na zápěstní klouby 

● Bolestivost distálních konců ulny a radia 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Předloktí 

● Kůže – palpačně nebolestivá, malé protažení, tuhá 

● Podkoží – Küblerova řasa lehce bolestivá a hůře nabratelná 

z dorzální i palmární strany, málo pohyblivé 

● Fascie – snížená posunlivost 

● Svaly – hypertonus svalů na dorzální i palmární straně 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Loketní kloub 

● Několik zahojených defektů v okolí olecranonu 

● Tuhá kůže v okolí loketního kloubu 

○ Paže 

● Kůže – palpačně nebolestivá, mírně snížené protažení 

● Podkoží – Küblerova řasa nebolestivá, dobrá posunlivost 

● Fascie – posunlivé  

● Svaly – zvýšený tonus, snížená svalová hmota v celé oblasti paže 

- PDK 

○ Noha 

● Kůže – napjatá, nebolestivá, snížené protažení 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Kotník 

● Kůže – snížená protažitelnost 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Bérec 

● Kůže – lehce napjatá, špatně protažitelná 

● Podkoží – Küblerova řasa bolestivá a hůře nabratelná 

● Fascie – snížená protažitelnost 

● Zhojená jizva na holeni po bércovém vředu – délka cca 20 cm, 

šířka cca 5 cm, dobrá posunlivost 

● Svaly: snížený svalový tonus 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 



 

43 
 

○ Kolenní kloub 

● Kůže – tvrdá, snížená posunlivost kůže a podkoží v okolí 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 

○ Stehno 

● Kůže – dobře posunlivá, dermografie fyziologická,  

● Podkoží – Küblerova řasa i diagnostický hmat nebolestivý 

● Fascie – dobře protažitelné 

● Svaly – snížená svalová hmota v celém stehnu, výrazně zvýšený 

tonus v celé oblasti stehna, více abduktory a adduktory 

- LDK 

○ Noha 

● Kůže – napjatá, nebolestivá, snížené protažení 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Kotník 

● Kůže – snížená protažitelnost 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Bérec 

● Kůže – lehce napjatá, špatně protažitelná 

● Podkoží – Küblerova řasa bolestivá a hůře nabratelná 

● Fascie – snížená protažitelnost 

● Zhojená jizva na holeni po pádu z dětství – délka cca 12 cm, šířka 

cca 3 cm – dobře posunlivá 

● Svaly: snížený svalový tonus 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Kolenní kloub 

● Kůže – tvrdá, snížená posunlivost kůže a podkoží v okolí 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 

○ Stehno 

● Kůže – dobře posunlivá, dermografie fyziologická,  

● Podkoží – Küblerova řasa i diagnostický hmat nebolestivý 

● Fascie – dobře protažitelné 

● Svaly – zvýšený tonus v oblasti abduktorů a adduktorů 
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3.3.9 Vyšetření pánve 

- Pánev ve fyziologické anteverzi bez rotace či zešikmení 

- SI nebolestivá, klidná 

- Kristy nebolestivé 

 

3.3.10 Bodové hodnocení kožní indurace dle Rodnana   

Oblast Celkem (dx+sn) Vpravo (dx) Vlevo (sn) 

Paže 2 1 1 

Předloktí 3 2 1 

Hřbety rukou 6 3 3 

Prsty rukou 6 3 3 

Stehna 2 1 1 

Bérce 4 2 2 

Nohy 4 2 2 

Obličej 1 1 

Hrudník 3 3 

Břicho 3 3 

Celkem 34 

Tab. č. 2 Vstupní KR - Bodové hodnocení kožní indurace dle Rodnana 

 

3.3.11 Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové a Lewita 

- PHK 

○ Prsty: Snížená kloubní vůle v DIP kloubu 2. až 5. prstu, PIP kloubech 1. 

a 3. až 5. prstu a MCP kloubech všech prstů ve všech směrech 

○ Zápěstí: snížená kloubní vůle ve všech kloubech zápěstí ve všech 

směrech, bolestivost 

○ Distální konec předloktí: snížená kloubní vůle mezi distálním koncem 

radia a ulny, bolestivost 

○ Loketní kloub: snížená pohyblivost hlavičky radia všemi směry 

○ Ramenní kloub: snížení kloubní vůle všemi směry 

- LHK 

○ Prsty: Snížená kloubní vůle v DIP kloubu 2. až 4. prstu, PIP kloubech a 3. 

a 4. prstu a MCP kloubech 2. až 5. prstu ve všech směrech 



 

45 
 

○ Zápěstí: snížená kloubní vůle ve všech kloubech zápěstí ve všech 

směrech, bolestivost 

○ Distální konec předloktí: snížená kloubní vůle mezi distálním koncem 

radia a ulny 

○ Loketní kloub: kloubní vůle mírně snížená ve směru latero-laterálním 

a snížená pohyblivost hlavičky radia všemi směry 

○ Ramenní kloub: snížení kloubní vůle všemi směry 

- PDK 

○ Prsty: snížená kloubní vůle ve všech kloubech ve všech směrech 

○ Chodidla: snížená kloubní vůle ve všech kloubech ve všech směrech 

○ Hlezenní klouby: mírně snížená kloubní vůle ve všech směrech 

○ Patela: snížená kloubní vůle do všech směrů 

○ Kyčelní kloub: fyziologická kloubní vůle 

- LDK 

○ Prsty: snížená kloubní vůle ve všech kloubech ve všech směrech 

○ Chodidla: snížená kloubní vůle ve všech kloubech ve všech směrech 

○ Hlezenní klouby: snížená kloubní vůle ve všech směrech 

○ Patela: snížená kloubní vůle do všech směrů 

○ Kyčelní kloub: fyziologická kloubní vůle 

 

3.3.12 Antropometrie 

-  Obvody (cm)  

 PDK LDK   PHK LHK 

Stehno 10 cm 45 44,5  Paže relaxovaná 28 27 

Stehno 15 cm 47 47  Paže při kontrakci 28 27 

Přes patelu 42 42,5  Loketní kloub 28 28 

Přes tuberositas tibiae 38 37  Předloktí 27 26 

Lýtko 40,5 40  Zápestí 19 19,5 

Hlezenní kloub 27 27  Přes hlavičky 

metacarpů 

22 21 

Přes nárt a patu 34 34     

Hlavičky metatarzů 25 25,5     

Tab. č. 3 Vstupní KR - obvody končetin 
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Obvod hrudníku  1. pokus 2. pokus  3. pokus Průměr 

Přes mezosternale Exspirium 110 114 112 112 

 Inspirium 118 119 116 118 

Přes xiphosternale Exspirium 103 106 105 105 

 Inspirium 106 108 106 107 

Tab. č. 4 Vstupní KR - obvody hrudníku 

- Délky (cm) 

 PDK LDK   PHK LDK 

Funkční délka 94 93  Celá horní 

končetina 

Nevyšetřeno pro 

trvalé flekční držení 

v loketních kloubech Anatomická délka 86,5 88  Paže a předloktí 

Stehno 43 43  Paže  33,5 33 

Bérec 41 42  Předloktí 27 26,5 

Noha 24 23,5  Ruka 19,5 19,5 

Tab. č. 5 Vstupní KR - délky končetin 

 

3.3.13 Goniometrie dle Jandy 

 

Horní končetiny 

 P aktivně P pasivně  L aktivně L pasivně 

Ramenní kloub S 30-0-120 

F 85-0-x 

R 60-0-45 

S 35-0-150 

F 90-0-x 

R 60-0-50 

 S 30-0-110 

F 70-0-x 

R 55-0-50 

S 30-0-140 

F 90-0-x 

R 50-0-55 

Loketní kloub S 20-20-130 S 15-15-135  S 10-10-140 S 10-10-140 

Předloktí R 45-0-45 R 45-0-50  R 45-0-50 R 50-0-50 

Zápěstí S 5-0-5 

F 5-0-5  

S 5-0-5 

F 5-0-5 

 S 5-0-10 

F 5-0-5 

S 5-0-10 

F 5-0-5 

Palec      

CMC S 5-0-15 

F 5-0-5 

S 5-0-15 

F 5-0-5 

 S 5-5-20 

F 10-0-5 

S 0-5-20 

F 10-0-5 

MCP S 0-0-30 S 0-0-30  S 0-0-30 S 0-0-30 

IP S 0-0-10 S 0-0-10  S 0-0-10 S 0-0-15 
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2. prst      

MCP S 0-0-5 

F 0-0-5 

S 0-0-10 

F 0-0-5 

 S 0-0-5 

F 0-0-5 

S 0-0-5 

F 0-0-5 

PIP S 15-15-40 S 15-15-40  S 10-10-40 S 10-10-40 

DIP S 5-5-15 S 5-5-15  S 5-5-10 S 5-5-10 

3. prst      

MCP S 10-10-15 

F 0-0-0 

S 10-10-15 

F 0-0-0 

 S 0-0-30 

F 0-0-5 

S 0-0-35 

F 0-0-5 

PIP S 10-10-40 S 10-10-40  S 5-5-65 S 5-5-65 

DIP S 5-5-10 S 5-5-10  S 0-0-10 S 0-0-10 

4. prst      

MCP S 0-0-35 

F 0-0-0 

S 0-0-40 

F 0-0-5 

 S 0-0-25 

F 0-0-0 

S 0-0-30 

F 0-0-5 

PIP S 5-5-40 S 5-5-40  S 5-5-30 S 5-5-35 

DIP S 5-5-15 S 5-5-20  S 10-10-10 S 10-10-15 

5. prst      

MCP S 5-5-45 

F 0-0-0 

S 0-5-45 

F 0-0-5 

 S 0-0-70 

F 0-0-5 

S 0-0-70 

F 0-0-5 

PIP S 5-5-40 S 5-5-40  S 5-5-60 S 5-5-65 

DIP S 5-5-15 S 5-5-15  S 5-5-10 S 5-5-10 

Tab. č. 6 Vstupní KR - goniometrie HKK 

Dolní končetiny 

 P aktivně P pasivně  L aktivně L pasivně 

Kyčelní kloub S 0-0-90 

F 35-0-10 

R 45-0-25 

S 0-0-95 

F 40-0-10 

R 45-0-25 

 S 0-0-90 

F 40-0-10  

R 50-0-30 

S 0-0-100 

F 45-0-10  

R 50-0-30 

Kolenní kloub S 0-0-125 S 0-0-125  S 0-0-125 S 0-0-125 

Hlezenní kloub S 5-0-40 

R 10-0-30 

S 5-0-45 

R 10-0-35 

 S 5-0-40 

R 10-0-30 

S 5-0-40 

R 15-0-35 

všechny prsty 

ve všech 

kloubech 

Bez omezení pohybu  Bez omezení pohybu 

Tab. č. 7 Vstupní KR - goniometrie DKK 
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Páteř 

 Aktivně 

Krční páteř S 20-0-15 

F 15-0-15  

R 50-0-45 

Hrudní a bederní páteř F 20-0-20 

R 30-0-30  

Tab. č. 8 Vstupní KR - goniometrie páteře 

 

3.3.14 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

 P L 

M. triceps surae 0 0 

Flexory kyčelního kloubu 

 – M. iliopsoas 

 – M. rectus femoris 

 – M. tensor fasciae latae 

 

2 

1 

2 

 

1 

1 

2 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

M. piriformis 0 0 

M. quadratus lumborum 2 2 

M. pectralis major 2 2 

M. trapezius – horní část  2 2 

M. levator scapulae 2 2 

M. sternocleidomastoideus 2 2 

Tab. č. 9 Vstupní KR - vyšetření zkrácených svalů  

 

3.3.15 Svalový test dle Jandy 

 PHK LHK 

Flexory prstů 3-* 3* 

Extenzory prstů 2+* 3* 

Flexory zápěstí Nevyšetřeno pro bolest Nevyšetřeno pro bolest 

Extenzory zápěstí  Nevyšetřeno pro bolest Nevyšetřeno pro bolest 
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Flexory loketního kloubu 3+ 4 

Extenzory loketního kloubu 3+ OP 3+ OP 

Flexory ramenního kloubu 3 OP 3+ OP 

Extenzory ramenního kloubu 3- 3+ 

Abduktory ramenního kloubu 3- OP 3 OP 

Adduktory ramenního kloubu 3+ 4 

Tab. č. 10 Vstupní KR - Svalový test HKK 

 PDK LDK 

Flexory kolenního kloubu 4- 4 

Extenzory kolenního kloubu 3 3+ 

Flexory kyčelního kloubu 3+ OP 4 OP 

Extenzory kyčelního kloubu Pacient pohyb neprovede Pacient pohyb neprovede 

Abduktory kyčelního 

kloubu 

2- 3 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

3 3+ 

Tab. č. 11 Vstupní KR - svalový test DKK 

- Pozn: OP - omezený pohyb 

 

3.3.16 Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

- Extenze v kyčelním kloubu 

○ Vyšetřeno v modifikaci, pacient položen na břiše na lehátku, DKK 

svěšené k zemi 

○ Patologie bilat. 

○ První dochází k zapojení ipsilaterálních vzpřimovačů v hrudní páteři, dále 

se zapojují kontraleterální vzpřimovače v této oblasti. Poté se zapojují 

vzpřimovače bederní páteře na obou stranách. Pohyb je zakončený 

ischiokrurálními svaly, zapojení gluteus maximus je minimální.  

- Abdukce v kyčelním kloubu 

○ Správné provedení na pravé straně 

○ Patologie vlevo – quadrátový mechanismus 

- Flexe trupu 

○ Neprovede 



 

50 
 

- Flexe šíje 

○ Patologie – dochází k flexi šíje předsunem 

- Abdukce v ramenním kloubu 

○ Patologie bilat. 

○ Pohyb začíná elevací ramene   

- Klik 

○ Neprovede – nedostane se do výchozí pozice 

  

3.3.17 Hodnocení bolesti na škále od 1 od 10  

- Pravé MCP a IP klouby při maximálním protažení a palpaci: 6 

- Levé IP klouby při maximálním protažení a palpaci: 5 

- Pravé zápěstí při větším pohybu a při palpaci: 7 

- Levé zápěstí při pohybu a palpaci: 6 

- Pravé předloktí při protažení do supinace a pronace: 7 

- Levé předloktí při protažení do supinace a pronace: 7 

- Pravý kolenní kloub při zátěži: 7 

- Levý kolenní kloub při zátěži: 7 –  

 

3.3.18 Vyšetření soběstačnosti 

- Pacienta trápí snížený rozsah pohybu na horních končetinách, primárně aker. 

Projevuje se to problémy s jídlem, psaním, oblékáním, úchopy, kouřením 

a odemykání dveří. 

- Pacient pociťuje sníženou sílu v dolních končetinách s bolestí v kolenních 

kloubech, kvůli které se bojí do a ze schodů (pro nedostatečnou úchopovou 

funkci ruky se nedokáže dostatečně přidržovat zábradlí) a nedokáže se sám 

zvednout z nízké židle. 

- Pro tvrdé obézní břicho neleží na břiše 

- Barthel index  
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Činnost Provedení činnosti Bodové skóre  

1. Příjem potravy a tekutin Samostatně bez pomoci 10 

2. Oblékání S pomocí 5 

3. Koupání Samostatně nebo s pomocí 5 

4. Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 5 

5. Kontinence moči Plně kontinentní 10 

6. Kontinence stolice Plně kontinentní 10 

7. Použití WC Samostatně bez pomoci 10 

8. Přesun lůžko – židle S malou pomocí 10 

9. Chůze po rovině Samostatně nad 50 m 15 

10. Chůze po schodech S pomocí 5 

Celkem   85 

Tab. č. 12 Vstupní KR - Barthel index 

• Výsledek: ADL2 (65 – 95 bodů) – lehká závislost 

•  

3.3.19 Vyšetření úchopů (dle Nováka) 

- Hodnocení jemné motoriky 

○ Nehtový úchop 

● P – nesvede 

● L – nesvede 

○ Štipec 

● P – slabý a nedostatečně koordinovaný 

● L – provede správně  

○ Špetka 

● P – slabá a nedostatečně koordinovaná 

● L – provede správně 

- Hodnocení klíčového úchopu 

○ P – po chvilce zvládne, úchop nemá sílu 

○ L – provede správně 

- Hodnocení hrubé motoriky 

○ Kulový úchop 

● P – provede správně 
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● L – provede správně 

○ Válcový úchop 

● P – zvládne, ale nedokáže obejmout předmět pevně 

● L – provede správně 

○ Háček 

● P – provede správně 

● L – provede správně 

Pozn.: žádný z provedených úchopů neměl ani přes dobré provedení dostatečnou sílu 

 

3.3.20 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

- Brániční test – insuficience – pacient nedokáže aktivovat příslušné svaly 

a neudrží žebra ve výdechovém postavení 

- Test břišního lisu – insuficience – hlavním zapojeným svalem je rectus abdominis 

 

3.3.21 Neurologické vyšetření  

- vědomí: lucidní, orientovaný, spolupracuje 

- orientační zhodnocení fatiky: snížená artikulace, řeč srozumitelná 

- zjevné charakteristické znaky: snížená mimika v obličeji, flekční držení horních 

končetin 

- vyšetření hlavových nervů   

○ n. oftalmicus – pacient neguje problémy s čichem 

○ n. opticus – pacient nenosí brýle a nemá pocit, že by je potřeboval 

○ n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens – zornice izokorické, pohyb 

bulvů všemi směry bez patologie 

○ n. trigeminus – neporušené čití bilat., výstupy nervů nebolestivé 

○ n. facialis – symetrická aktivita svalů, v oblasti úst pohyb omezen  

○ n. vestibulocochlearis – bez poruchy sluchu i rovnováhy 

○ n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accesorius – snížená artikulace, 

polykání při jídle a pití bez obtíží, někdy má pacient problém při polykání 

samotných prášků, chuť nezměněná, větev zásobující m. 

sternocleidomastoideus a m. trapezius neporušena 

○ n. hypoglossus – jazyk uložen ve středu úst a plazí se středem 
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- vyšetření čití 

○ povrchové 

● taktilní 

□ ve všech segmentech bez patologického nálezu 

○ hluboké 

● polohocit 

□ ve všech kloubech HKK a DKK neporušen 

□ nevyšetřen v zápěstí bilat. pro bolest 

● pohybocit 

□ ve všech kloubech HKK a DKK neporušen 

□ nevyšetřen v zápěstí bilat. pro bolest 

- vyšetření horních končetin 

○ šlachookosticové reflexy  

● reflex bicipitový: P3, L3   

● reflex tricipitový: P3, L3 

● reflex flexory prstů: P3, L3 

○ pyramidové jevy iritační 

● hoffmanův jev: P negativní, L negativní 

○ zánikové jevy 

● mingazziniho jev: negativní 

○ vyšetření mozečkových funkcí 

● taxe: P i L bez patologického nálezu 

- vyšetření trupu a břicha 

○ kožní reflexy 

● reflex epigastrický – bilat. 1 

● reflex mezogastrický – bilat. 1 

● reflex hypogastrický – bilat. 1 

- vyšetření dolních končetin 

○ šlachookosticové reflexy 

● patelární reflex: P3, L3 

● reflex achillovy šlachy, P3, L3 

● medioplantární reflex: P3, L3 

○ pyramidové jevy iritační 

● babinského reflex: P i L negativní 
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○ zánikové jevy 

● mingazziniho jev: negativní 

○ vyšetření mozečkových funkcí 

● taxe: P i L bez patologického nálezu 

Pozn.: Reakce nepatrně zkresleny sníženým rozsahem pohybu na horních 

končetinách. 

 

3.3.22 Závěr vyšetření:  

Obézní pacient s diagnózou systémová sklerodermie trpí tvrdnutím kůže zejména 

v oblasti aker horních končetin a trupu, které se projevuje omezením dýchacích pohybů. 

Další výrazné tvrdnutí kůže je patrné na předloktích, obličeji a akrech a bércích dolních 

končetin. Pacient má výrazně omezený pohyb na horních končetinách, primárné v zápěstích 

a prstech, kvůli kterému je omezený v činnostech denního života, jako je oblékání, psaní 

a celkově veškerá jemná motorika. Omezení je patrné i na nedostatečném rozsahu pohybu 

páteře. Pacient má celkově sníženou svalovou sílu, což se projevuje sníženou mobilitou, 

zvláště na schodech, dále se pacient nedokáže postavit na paty. Držení těla při stoji i chůzi 

je ochablé a ve flekčním držení trupu. Pacient trpí bolestmi zápěstí a prstů při protažení, dále 

bolestí kolenních kloubů při zvýšené námaze. Na akrech horních i dolních končetin je 

výrazně snížená joint play. Pacient má vrstvový syndrom.      

 

3.4 Krátkodobý terapeutický plán 

3.4.1 Cíle krátkodobého terapeutického plánu:  

(podtrženy cíle, které má pacient) 

- Zvýšení rozsahu pohybu HKK 

- Zlepšení ADL 

- Snížení bolestivosti HKK a obou kolenních kloubů 

- Zvýšení kloubní vůle 

- Zlepšení dechového stereotypu 

- Zvýšení pohyblivosti žeber 

- Zvýšení posunlivosti kůže, podkoží a fascií se sníženou posunlivostí 

a protažitelností 

- Protažení zkrácených svalů  

- Eutonizace hypertonických svalů 
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- Zlepšení stereotypu chůze 

- Zlepšení jemné motoriky 

- Zvýšení celkové svalové síly a kondice 

 

3.4.2 Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání na oblast obličeje, krku, hrudníku, břicha, horních 

končetin a dolních končetin   

- Metoda PIR na svaly v hypertonu v oblasti předloktí bilat. a stehen bilat.   

- Metoda PIR s protažením na zkrácené svaly  

- Metoda PNF dle Kabata na horní i dolní končetiny 

- Aktivní pohyby na celých horních a dolních končetinách v odlehčení, proti 

gravitaci, s pomůckou a proti odporu  

- Nácvik jemné motoriky uchopováním drobných předmětů 

- Pasivní pohyby s protažením na celých horních končetinách 

- Mobilizace kloubů v oblasti horních končetin, žeber a obou patel   

- Respirační fyzioterapie 

- Trénink ADL 

- Trénink správného stereotypu chůze a chůze po schodech a ze schodů 

- Edukace a nastavení autoterapie 

 

Na základě vstupního kineziologického vyšetření, krátkodobého terapeutického 

plánu a průběhu terapií je následně vytvořen dlouhodobý terapeutický plán (viz. 3.7 

Dlouhodobý terapeutický plán) 

 

3.5 Průběh terapií 

3.5.1 18.1. – 1. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

Viz Anamnéza 

 

Cíle a popis dnešní terapeutické jednotky 

- Vstupní kineziologické vyšetření 
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Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient je po vyšetření unavený. 

Objektivní: Pacient zvládl vyšetření bez obtíží. 

 

 

3.5.2 19.1. – 2. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 3. den hospitalizace 

Subjektivní: Pacient se špatně vyspal, ráno ho vzbudil pocit nateklých bolavých 

rukou. Bolest přetrvává pří palpaci a pohybu na pravém zápěstí 8, na levém zápěstí 7. Při 

pohybu je bolest v MCP kloubech na PHK 7 a na LHK 6. Kolenní klouby při cestě 

na cvičebnu bolely. Pacient má pocit napjaté kůže na akrech a předloktích, dále na hrudníku 

a břiše.  

Objektivní. Snížená posunlivost měkkých tkání na akrech HKK a v oblasti hrudníku. 

Tvrdý otok aker HKK. Snížená kloubní vůle a výrazně omezený pohyb prstů, zápěstí 

a loketních kloubů na obou horních končetinách. do extenze v loketním kloubu chybí vlevo 

10° a vpravo 15°. Zvýšený tonus svalů předloktí a flexorů loketního kloubu. Flekční držení 

horních končetin.  

 

Cíle dnešní terapeutické jednotky 

- Snížení otoku na akrech HKK 

- Zvýšení posunlivosti kůže, podkoží a fascií se sníženou protažitelností v oblasti 

HKK  

- Snížení bolestivosti aker HKK 

- Zvýšení kloubní vůle (viz objektivní Status preasens) 

- Snížení tonu svalů předloktí a flexorů loketních kloubů bilat. 

- Zvýšení rozsahu pohybu na akrech a loketních kloubech HKK 

- Zlepšení jemné motoriky 

 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání na oblasti aker a předloktí HKK  

- Aktivní pohyby a pasivní protažení ve všech kloubech aker a v loketních 

kloubech  
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- PIR na svaly v hypertonu na předloktí 

- Jemná trakce a mobilizace kloubů se sníženou kloubní vůlí (viz objektivní Status 

preasens) 

- Nastavení autoterapie 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 10:30 – 11:15 

- HHK – poloha vleže na zádech – terapie proběhla první na PHK, pak LHK 

○ Míčkování ruky a předloktí proximálním směrem  

○ Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewita v oblasti prstů, hřbetu, dlaně, 

zápěstí a předloktí 

○ Uvolnění svalů předloktí působením tlaku dle Lewita a hnětením 

dle Žaloudka 

○ Pasivní protažení prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i do abdukce a addukce – 3x  

○ Aktivní pohyb prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i abdukce a addukce – 5x na všech prstech  

○ PIR flexorů prstů (m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. 

flexor pollicis longus et brevis) a extenzorů prstů (m. extensor digitorum, 

m. extensor digiti minimi, m. extensor indicis, m extensor policis longis 

et brevis) 

○ Pasivní protažení zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 

neprovedeno pro bolest 

○ Aktivní pohyby zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 

neprovedeno pro bolest 

○ PIR flexorů zápěstí (m. flexor carpi ulnaris, poté m. flexor carpi radialis) 

a extenzorů zápěstí (m. extensor carpi ulnaris, poté m. extensor carpi 

radialis longus et brevis) 

○ Mírná trakce všech kloubů prstů  

○ Nespecifická trakce zápěstí (pro pacienta je bolestivý úchop při trakcích 

dle Lewita)  

○ Pasivní protažení předlotí do supinace a pronace – 3x  

○ Aktivní pohyby předloktí do pronace a supinace – 5x  

○ PIR supinátorů předloktí při vyhnutí se bolesti (m. supinator, m. biceps 

brachii) s pronátorů předoktí (m. pronator teres, m. pronator quadratus) 
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○ Pasivní protažení v loketním kloubu do extenze – 3x 

○ Mobilizace loketního kloubu latero-laterálně a mobilizace hlavičky radia 

všemi směry 

Autoterapie  

- 3x denně, 3 série po 5 opakování 

- Cvičení provádět na obou horních končetinách, vyvarovat se pocitu bolesti nad 5 

○ Aktivní pohyby v prstech, zápěstí, předloktí a loketních kloubech 

ve všech směrech 

 

Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient má po terapii pocit méně nateklých a trochu lépe pohyblivých 

prstů, uvědomuje si mírné změknutí kůže na obou horních končetinách. Pacient udává 

snížení bolesti o jeden stupeň ve všech vyšetřovaných oblastech.  

Objektivní: Při terapii se objevila bolest v zápěstích během trakcí a při veškerém 

pohybu a v MCP kloubech PHK při pasivním protažení. Podařilo se mírně uvolnit kůži, 

podkoží i fascie ve všech oblastech působení. Otok se zmenšil. Kloubní vůli se podařilo 

nepatrně zlepšit ve všech kloubech kromě zápěstí. Došlo k malému zvýšení rozsahu 

ve všech oblastech působení kromě oblasti zápěstí.  

 

 

3.5.3 22.1. – 3. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 6. den hospitalizace 

Subjektivní: Pacient se dobře vyspal. Má pocit nateklých rukou s bolestí pří palpaci 

a pohybu na pravém zápěstí 7, na levém zápěstí 6. Při pohybu je bolest v MCP kloubech 

na PHK 6 a na LHK 5. Kolenní klouby při cestě na cvičebnu bolely. Pacient má pocit napjaté 

kůže na akrech a předloktích, dále na hrudníku a břiše.  

Objektivní: Snížená posunlivost měkkých tkání na akrech HKK, břiše a obličeji. 

Otevření úst na 4 cm. Tvrdý otok na akrech HKK. Zvýšený tonus svalů na předloktí bilat.. 

Výrazně omezený pohyb prstů a zápěstí na obou horních končetinách. Snížená kloubní vůle 

v kloubech aker HKK. Flekční držení horních končetin. Patologická dechová vlna – zapojení 

jen horního hrudního dýchání. Pacient při chůzi napadá na LDK 
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Cíle dnešní terapeutické jednotky 

- Snížení otoku na akrech HKK 

- Zvýšení posunlivosti kůže, podkoží a fascií se sníženou protažitelností v oblasti 

HKK, břicha a obličeje 

- Snížení bolestivosti aker HKK 

- Zvýšení kloubní vůle (viz objektivní Status preasens) 

- Snížení tonu svalů předloktí bilat. 

- Zvýšení rozsahu pohybu na akrech HKK 

- Zlepšení jemné motoriky 

- Zlepšení dechového stereotypu 

 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání na oblasti aker a předloktí HKK, obličeji a na břiše 

- Aktivní pohyby a pasivní protažení ve všech kloubech aker  

- Jemná trakce a mobilizace kloubů se sníženou kloubní vůlí 

- Respirační fyzioterapie  

- Zkontrolování autoterapie 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 10:00 – 10:45 

- HHK – poloha vleže na zádech – terapie proběhla první na PHK, pak LHK 

○ Míčkování ruky a předloktí proximálním směrem  

○ Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewita v oblasti prstů, hřbetu, dlaně, 

zápěstí a předloktí 

○ Uvolnění svalů předloktí působením tlaku dle Lewita a hnětením 

dle Žaloudka 

○ Pasivní protažení prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i do abdukce a addukce – 3x   

○ Aktivní pohyb prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i abdukce a addukce – 5x 

○ PIR flexorů prstů (m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. 

flexor pollicis longus et brevis) a extenzorů prstů (m. extensor digitorum, 

m. extensor digiti minimi, m. extensor indicis, m extensor policis longis 

et brevis) 

○ Pasivní protažení zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 3x 
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○ Aktivní pohyby zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 5x 

○ PIR flexorů zápěstí (m. flexor carpi ulnaris, poté m. flexor carpi radialis) 

a extenzorů zápěstí (m. extensor carpi ulnaris, poté m. extensor carpi 

radialis longus et brevis) 

○ Mírná trakce všech kloubů prstů  

○ Nespecifická trakce zápěstí (pro pacienta je bolestivý úchop při trakcích 

dle Lewita) 

○ Pasivní protažení předlotí do supinace a pronace – 3x 

○ Aktivní pohyby předloktí do pronace a supinace – 5x 

○ PIR supinátorů předloktí při vyhnutí se bolesti (m. supinator, m. biceps 

brachii) s pronátorů předoktí (m. pronator teres, m. pronator quadratus) 

- Břicho – poloha vleže na zádech 

○ Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewita v celé oblasti hrudníku 

○ Nácvik lokalizovaného dýchání do oblasti dolních žeber s dopomocí 

terapeuta 

○ Nácvik lokalizovaného dýchání do břicha 

- Obličej 

○ Masáž a protažení kůže a podkoží v celé oblasti obličeje s důrazem 

na okolí úst 

○ Aktivní otevírání úst s dopomocí při protažení kůže okolo úst  

Autoterapie  

- Zůstává autoterapie s předchozí terapie 

- Nové cviky 

○ Lokalizované dýchání do břicha a oblasti dolních žeber 

- Pacient přiznává, že kromě terapií sám téměř necvičí 

 

Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient má po terapii pocit méně nateklých a trochu lépe pohyblivých 

prstů, uvědomuje si mírné změknutí kůže na obou horních končetinách a břiše. Pacient 

udává snížení bolesti o jeden stupeň ve všech vyšetřovaných oblastech kromě zápěstí. Nemá 

pocit, že by se zlepšilo otevírání úst. 

Objektivní: Při terapii se objevila bolest v zápěstích během trakcí a při veškerém 

pohybu a v MCP kloubech PHK při pasivním protažení. Podařilo se mírně uvolnit kůži, 

podkoží i fascie ve všech oblastech působení. Otok se zmenšil. Kloubní vůli se podařilo 
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trakcí nepatrně zlepšit ve všech kloubech kromě zápěstí. Došlo k malému zvýšení rozsahu 

ve všech oblastech působení kromě zápěstí a temporomandibulárního kloubu. Pacient zvládl 

dýchání do spodních žeber i do břicha dobře. Pohyb břicha se po terapii viditelné zvýšil. 

 

 

3.5.4 23.1. – 4. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 7. den hospitalizace 

Subjektivní: Pacient si stěžuje na velké bolesti aker HKK. Hodnotí bolesti pří palpaci 

a pohybu na pravém zápěstí 7, na levém zápěstí 7. v klidu je bolest pravého zápěstí 5, levého 

4. Při pohybu je bolest v MCP kloubech na PHK 6 a na LHK 5. Bolest kolenních kloubů při 

zátěži je na pravé straně 7 a na levé 6. Pacient má pocit napjaté kůže na akrech a předloktích, 

dále na hrudníku a břiše.  

Objektivní: Snížená posunlivost měkkých tkání na akrech HKK a DKK. Otevření úst 

na 4 cm. Tvrdý otok na akrech HKK. Zvýšený tonus svalů na předloktí bilat., flexorů 

loketních kloubů s svalů v celé oblasti stehen bilat.. Výrazně omezený pohyb prstů a zápěstí 

na obou horních končetinách. Vyšetření kloubní vůle bolestivé ve všech MCP a kloubů 

zápěstí bilat.. Snížená kloubní vůle v kloubech chodidla a hlezenního kloubu bilat., snížená 

kloubní vůle patel bilat.. Flekční držení horních končetin. Patologická dechová vlna – 

zapojení jen horního hrudního dýchání. Snížená pohyblivost žeber. Pacient při chůzi napadá 

na LDK 

 

Cíle dnešní terapeutické jednotky 

- Snížení otoku na akrech HKK 

- Zvýšení posunlivosti kůže, podkoží a fascií se sníženou protažitelností v oblasti 

HKK, hrudníku a DKK 

- Snížení bolestivosti aker HKK a obou kolenních kloubů 

- Zvýšení kloubní vůle (viz objektivní Status preasens) 

- Zvýšení pohyblivosti žeber 

- Zlepšení dechového stereotypu 

- Snížení tonu svalů předloktí a stehen bilat. 

- Zvýšení rozsahu pohybu na akrech HKK 
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Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání na oblasti aker a předloktí HKK, hrudníku a oblast 

celých DKK. 

- Mobilizace patel, kloubů chodidel a hlezenních kloubů 

- Pasivní pohyby ve všech kloubech aker HKK 

- Jemná trakce a mobilizace kloubů na akrech 

- Manuální zvýšení pohyblivosti žeber 

- Respirační fyzioterapie 

- Metoda PIR na svaly stehen 

- Nastavení a zkontrolování autoterapie 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 10:00 – 10:45 

- HHK – poloha vleže na zádech – terapie proběhla první na PHK, pak LHK 

○ Míčkování ruky a předloktí proximálním směrem  

○ Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewita v oblasti prstů, hřbetu, dlaně, 

zápěstí a předloktí 

○ Uvolnění svalů předloktí působením tlaku dle Lewita a hnětením 

dle Žaloudka 

○ Pasivní pohyby prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i do abdukce a addukce – 3x 

○ Pasivní protažení zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 3x 

- Hrudník – poloha vleže na zádech 

○ Protažení kůže dle Lewita v celé oblasti hrudníku 

○ Protažení podkoží a fascií dle Lewita 

○ Nespecifická plošná mobilizace žeber kraniomediálním směrem 

○ Nácvik lokalizovaného dýchání do oblasti dolních žeber s dopomocí 

terapeuta 

○ Nácvik lokalizovaného dýchání do břicha 

- DKK – vleže na zádech – terapie proběhla první na PDK, pak LHK 

○ Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewita v oblasti celých DKK 

○ Mobilizace kloubů chodidel, hlezenních kloubů a pately všemi směry 

○ Uvolnění svalů v oblasti stehen pomocí působení tlaku dle Lewita 

a hnětení dle Žaloudka 
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○ PIR flexorů koleního kloubu (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus) a adduktorů kyčelního kloubu (m. adductor brevis et 

magnus et longus, m. gracilis, m. pectineus)  

- DKK – na boku 

○ PIR flexorů kyčelního kloubu (m rectus femoris, m iliopsoas) a adduktorů 

kyčelního kloubu (m. tensor fasciae latae, m. gluteus medius) 

Autoterapie  

- Dále platí autoterapie z předchozích terapií 

- Nové cviky 

○ Autoterapie PIR na flexory, adduktory a abduktory kyčelního kloubu a 

na m. rectus femoris 

- Pacient přiznává, že kromě terapií sám téměř necvičí 

 

Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient má po terapii pocit méně nateklých a trochu lépe pohyblivých 

prstů, uvědomuje si mírné změknutí kůže na obou horních končetinách. Pacient udává 

snížení bolesti o jeden stupeň ve všech vyšetřovaných oblastech. Klidová bolest zápěstí 

zmizela. Pacient necítí změnu na hrudníku 

Objektivní: Pro bolest zápěstí a MCP kloubů bilat. nebylo možné cvičení aktivními 

pohyby ani mobilizace. Podařilo se mírně uvolnit kůži, podkoží i fascie ve všech oblastech 

působení. Otok se zmenšil. Došlo k nepatrnému zvýšení rozsahu ve všech oblastech 

působení kromě zápěstí. po uvolnění měkkých tkání na hrudníku se podařilo manuálně 

zvýšit pohyblivost žeber. Pacient zvládl dýchání do břicha dobře, s dýcháním do spodních 

žeber měl problémy, ale nakonec pohyb zvládl. Došlo ke snížení tonu svalů na stehnech, ale 

mírný hypertonus přetrvává 

 

 

3.5.5 24.1. – 5. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 8. den hospitalizace 

Subjektivní: Pacient se po včerejší terapii cítí mnohem lépe. Bolest rukou v klidu 

vymizela. Bolest v kolenním kloubu při zátěži je vpravo 4, vlevo 3. Pacient má pocit, že 

kůže je méně napjatá než před pár dny.  
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Objektivní: Snížená posunlivost měkkých tkání na akrech DKK. Zvýšený tonus 

svalů v oblasti stehen bilat.. Snížená kloubní vůle v kloubech chodidla a hlezenního kloubu 

bilat., snížená kloubní vůle patel bilat.. Zkrácené flexory kolenního a kyčelního kloubu 

bilat.. Snížená svalová síla DKK. Pacient přichází vzpřímeně – na pravé straně mírně kratší 

krok. Výrazně omezený pohyb prstů a zápěstí na obou horních končetinách 

 

Cíle dnešní terapeutické jednotky 

- Zvýšení posunlivosti kůže, podkoží a fascií se sníženou protažitelností v oblasti 

DKK 

- Snížení bolestivosti obou kolenních kloubů 

- Zvýšení kloubní vůle (viz objektivní Status preasens) 

- Snížení tonu svalů stehen bilat. 

- Protažení zkrácených svalů (viz objektivní Status preasens) 

- Zvýšení svalové síly DKK a celkové kondice 

- Zlepšení stereotypu chůze 

 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání na celé DKK 

- Mobilizace patel, kloubů chodidel a hlezenních kloubů 

- Metoda PIR na svaly v hypertonu 

- Metoda PIR s protažením na zkrácené svaly 

- Aktivní cvičení DKK 

- Trénink správného stereotypu chůze 

- Nastavení a zkontrolování autoterapie 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 10:00 – 10:45 

- DKK – vleže na zádech – terapie proběhla první na PDK, pak LHK 

○ Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewita v oblasti celých DKK 

○ Mobilizace kloubů chodidel, hlezenních kloubů a pately všemi směry 

○ Uvolnění svalů v oblasti stehen pomocí působení tlaku dle Lewita 

a hnětení dle Žaloudka 

○ Aktivní pohyby do flexe a extenze v hlezenních kloubech – 10x 
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○ Aktivní pohyby do flexe a extenze v kolenním kloubu (sunutí paty 

po podložce) 

● 10x sám na každou DK 

● 5x s dopomocí do maximální flexe do bolesti/omezení 

○ Izometrie m. quadriceps femoris a gluteálních svalů – 10x  

○ Zvedání pánve s flektovanými DKK na podložce (bridging) – 10x + 5x 

s výdrží  

○ Overball pod koleno s následnou extenzí v koleni – 15x na každou nohu 

○ Velký míč pod flektované DKK – protlačování jedné a následně druhé 

paty do míče – 10x na obě DK 

○ Protlačování chodidel flektovaných DKK do zajištěného míče – 5x + 3x 

s maximální silou  

○ PIR adduktorů kyčelního kloubu (m. adductor brevis et magnus et longus, 

m. gracilis, m. pectineus)  

○ PIR s protažením flexorů kolenního kloubu (m. biceps femoris, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus) 

- DKK – Vsedě s nohama na zemi 

○ Aktivní pohyb v hlezenních kloubech do dorzální a plantární flexe – 10x  

○ Protlačování jedné a následně druhé paty do podložky – 10x na každou 

DK 

○ Izometrie gluteálních svalů – 7x  

○ Nácvik postavování se ze sedu pomocí přenášení těžiště nad kolena 

a náznaku odlepení hýždí od podložky – 5x 

- Chůze 

○ Nácvik vzpřímené chůze se stejnou délkou kroku – 3x 10 m 

Autoterapie  

- Dále platí autoterapie z předchozích terapií 

- Nové cviky 

○ Flexe a extenze kolenních a kyčelních kloubů vleže na zádech 

○ Nácvik postavování se ze sedu pomocí přenášení těžiště nad kolena 

a náznaku odlepení hýždí od podložky  

- Pacient přiznává, že kromě terapií sám téměř necvičí 
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Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient má pocit měkčí kůže na oblasti dolních končetin 

a „pohyblivějších“ kolenních kloubů. Během cvičení cítil několikrát bodavou bolest  

v oblasti pravého kolene, ale celkově bolest ustoupila. po cvičení je pacient unavený.  

Objektivní: Podařilo se mírně uvolnit kůži, podkoží i fascie ve všech oblastech 

působení. Kloubní vůle se zlepšila ve všech oblastech působení bez způsobení bolesti. Svaly 

zůstávají zkrácené. Došlo ke snížení tonu svalů na stehnech, ale mírný hypertonus přetrvává.  

 

 

3.5.6 25.1. – 6. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 9. den hospitalizace 

Subjektivní: Pacient má po předchozí terapii pocit stabilnějších dolních končetin 

a dnes sešel na cvičebnu po schodech s jen malou bolestí kolenních kloubů. Pacient má pocit 

napjaté kůže na akrech, předloktích a hrudníku. Pohyblivost prstů je zvýšena a snížila 

se bolest při pohybu a palpaci na pravém zápěstí 6, na levém zápěstí 5. Při pohybu je bolest 

v MCP kloubech na PHK 5, na levé ruce dnes bolest neguje. v zápěstích necítí žádné 

zlepšení. 

Objektivní: Chůze pacienta je vzpřímená, rozdíl v délce kroku je menší. Snížená 

posunlivost měkkých tkání na akrech HKK a v oblasti hrudníku. Snížená kloubní vůle 

a omezený pohyb prstů a zápěstí na obou horních končetinách. do extenze v loketním 

kloubu chybí vlevo i vpravo 10°. Zvýšený tonus svalů předloktí a flexorů loketního kloubu. 

Flekční držení horních končetin. Patologická dechová vlna – zapojení jen horního hrudního 

dýchání. Snížená pohyblivost žeber 

 

Cíle dnešní terapeutické jednotky 

- Zvýšení posunlivosti kůže, podkoží a fascií se sníženou protažitelností v oblasti 

HKK a trupu  

- Snížení bolestivosti aker HKK 

- Zvýšení kloubní vůle (viz objektivní Status preasens) 

- Snížení tonu svalů předloktí a flexorů loketních kloubů bilat. 

- Zvýšení rozsahu pohybu na akrech a v loketních kloubech HKK 

- Zlepšení jemné motoriky 
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- Zvýšení pohyblivosti žeber 

- Zlepšení dechového stereotypu 

 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání na oblasti aker a předloktí HKK a hrudníku 

- Aktivní pohyby a pasivní protažení ve všech kloubech aker a v loketních 

kloubech  

- PIR na svaly v hypertonu na předloktí 

- Jemná trakce a mobilizace kloubů se sníženou kloubní vůlí (viz objektivní Status 

preasens) 

- Manuální zvýšení pohyblivosti žeber 

- Respirační fyzioterapie  

- Zkontrolování autoterapie 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 10:30 – 11:15 

- HHK – poloha vleže na zádech – terapie proběhla první na PHK, pak LHK 

○ Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewita v oblasti prstů, hřbetu, dlaně, 

zápěstí a předloktí 

○ Uvolnění svalů předloktí působením tlaku dle Lewita a hnětením 

dle Žaloudka 

○ Pasivní protažení prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i do abdukce a addukce – 3x 

○ Aktivní pohyb prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i abdukce a addukce – 5x na všech prstech  

○ PIR flexorů prstů (m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. 

flexor pollicis longus et brevis) a extenzorů prstů (m. extensor digitorum, 

m. extensor digiti minimi, m. extensor indicis, m extensor policis longis 

et brevis) 

○ Pasivní protažení zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 3x 

○ Aktivní pohyby zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 5x  

○ Trakce a mobilizace kloubů prstů ve všech směrech 

○ Nespecifická trakce zápěstí (pro pacienta je bolestivý úchop při trakcích 

dle Lewita)  

○ Pasivní protažení předlotí do supinace a pronace – 3x 
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○ Aktivní pohyby předloktí do pronace a supinace – 5x  

○ PIR supinátorů předloktí při vyhnutí se bolesti (m. supinator, m. biceps 

brachii) s pronátorů předoktí (m. pronator teres, m. pronator quadratus) 

○ Pasivní protažení v loketním kloubu do extenze – 3x 

- Hrudník – poloha vleže na zádech 

○ Protažení kůže dle Lewita v celé oblasti hrudníku 

○ Protažení podkoží a fascií dle Lewita 

○ Nespecifická plošná mobilizace žeber kraniomediálním směrem 

○ Nácvik lokalizovaného dýchání do oblasti dolních žeber s dopomocí 

terapeuta 

○ Nácvik lokalizovaného dýchání do břicha 

○ Nácvik fyziologické dechové vlny 

Autoterapie  

- Zůstává autoterapie z předchozích terapií 

- Nové cviky 

○ Trénink fyziologické dechové vlny – 5x hluboký nádech a výdech 

- Pacient mimo terapie necvičí 

- Bylo potřeba celou autoterapii zopakovat. 

 

Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient má po terapii pocit lépe pohyblivých prstů a měkčí kůže 

v oblasti aker HKK. Pacient udává snížení bolesti o jeden stupeň ve všech vyšetřovaných 

oblastech. Pacient cítí zvýšení pohyblivosti žeber při dýchání. 

Objektivní: Při terapii se objevila bolest v pravém zápěstí během trakcí a při pohybu 

do krajní polohy. Dále se bolest objevila při trakci a protažení 2. až 4. MCP kloubu na PHK. 

Podařilo se mírně uvolnit kůži, podkoží i fascie ve všech oblastech působení. Kloubní vůli 

se podařilo zlepšit ve všech kloubech působení kromě pravého zápěstí. Došlo k malému 

zvýšení rozsahu ve všech oblastech působení kromě pravého zápěstí. po uvolnění měkkých 

tkání na hrudníku se podařilo manuálně zvýšit pohyblivost žeber. Pacient zvládl všechna 

cvičení respirační fyzioterapie. 
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3.5.7 26.1. – 7. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 10. den hospitalizace 

Subjektivní: Pacienta včera odpoledne téměř ruce nebolely, dnes ráno se zase 

probudil s bolestí při palpaci a pohybu v pravém zápěstí 6, v levém zápěstí 5 a s bolestí při 

pohybu v MCP kloubech pravé ruky 6 a 2. a 3. MCP levé ruky 5. Pacient cítí „změknutí“ 

kůže na akrech a trupu od začátku hospitalizace. Cítí i zmírnění bolesti v kolenních kloubech 

při chůzi. 

Objektivní: Snížená posunlivost měkkých tkání na akrech HKK a obličeji. Otevření 

úst na 4 cm. Zvýšený tonus svalů na předloktí bilat.. Výrazně omezený pohyb prstů a zápěstí 

na obou horních končetinách. Snížená kloubní vůle v kloubech aker HKK. Loketním 

kloubům chybí 10° do nulové pozice. Omezený rozsah pohybu obou ramenních kloubů 

do flexe a abdukce. Zkrácený m. pectoralis major, m. trapezius, m. levator scapulae a m. 

sternocleidomastoideus: 2 dle Jandy bilat.  

 

Cíle dnešní terapeutické jednotky 

- Zvýšení posunlivosti kůže, podkoží a fascií se sníženou protažitelností v oblasti 

HKK a obličeje 

- Snížení bolestivosti aker HKK 

- Zvýšení kloubní vůle (viz objektivní Status preasens) 

- Snížení tonu svalů předloktí bilat. 

- Zvýšení rozsahu pohybu na HKK 

- Protažení zkrácených svalů (viz objektivní Status preasens) 

- Zlepšení jemné motoriky 

 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání na oblasti aker a předloktí HKK a obličeji  

- Aktivní pohyby a pasivní protažení ve všech kloubech HKK 

- PIR s protažením zkrácených svalů  

- Jemná trakce a mobilizace kloubů se sníženou kloubní vůlí 

- PNF na HKK 

- Zkontrolování autoterapie 
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Popis dnešní terapeutické jednotky: 10:30 – 11:15 

- HHK – poloha vleže na zádech – terapie proběhla první na PHK, pak LHK 

○ Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewita v oblasti prstů, hřbetu, dlaně, 

zápěstí a předloktí 

○ Uvolnění svalů předloktí působením tlaku dle Lewita a hnětením 

dle Žaloudka 

○ Pasivní protažení prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i do abdukce a addukce – 3x 

○ Aktivní pohyb prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i abdukce a addukce – 5x 

○ PIR flexorů prstů (m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. 

flexor pollicis longus et brevis) a extenzorů prstů (m. extensor digitorum, 

m. extensor digiti minimi, m. extensor indicis, m extensor policis longis 

et brevis) 

○ Pasivní protažení zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 3x 

○ Aktivní pohyby zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 5x 

○ PIR flexorů zápěstí (m. flexor carpi ulnaris, poté m. flexor carpi radialis) 

a extenzorů zápěstí (m. extensor carpi ulnaris, poté m. extensor carpi 

radialis longus et brevis) – ukončeno pro bolest 

○ Mírná trakce všech kloubů prstů  

○ Nespecifická trakce zápěstí (pro pacienta je bolestivý úchop při trakcích 

dle Lewita) 

○ Pasivní protažení předlotí do supinace a pronace – 3x 

○ Aktivní pohyby předloktí do pronace a supinace – 5x 

○ PIR supinátorů předloktí při vyhnutí se bolesti (m. supinator, m. biceps 

brachii) s pronátorů předoktí (m. pronator teres, m. pronator quadratus) 

○ Aktivní pohyby loketního kloubu do flexe a extenze – 5x  

○ Pasivní protažení loketního kloubu do extenze – 3x 

○ Aktivní pohyby v ramenním klubu do všech směrů – 5x  

○ PNF na HKK 

● Pasivní protažení v II. diagonále: flekční a extenční – 5x 

● Technika kontrakce – relaxace ve II. flekční diagonále – 3x 
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- HKK a krk 

○ PIR s protažením na m. pectoralis major, m. trapezius, m. levator scapulae 

a m. sternocleidomastoideus  

- Obličej 

○ Masáž a protažení kůže a podkoží v celé oblasti obličeje s důrazem 

na okolí úst 

○ Aktivní otevírání úst s dopomocí při protažení kůže okolo úst – 5x  

 

Autoterapie  

- Zůstává autoterapie z předchozích terapií 

- Nové cviky 

○ Aktivní pohyby v ramenním kloubu do flexe a do extenze do protažení 

bilat. – 5x  

- Pacient mimo terapie necvičí 

- Bylo potřeba celou autoterapii zopakovat. 

 

Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient má po terapii pocit méně nateklých a lépe pohyblivých prstů, 

uvědomuje si změknutí kůže na obou horních končetinách. Pacient udává snížení bolesti 

o jeden stupeň ve všech vyšetřovaných oblastech. Nemá pocit, že by se zlepšilo otevírání 

úst. 

Objektivní: Při terapii se objevila bolest v pravém zápěstí během trakce a při 

veškerém pohybu a v pravém ramenním kloubu při protažení do flexe. Podařilo se uvolnit 

kůži, podkoží i fascie ve všech oblastech působení. Kloubní vůli se podařilo trakcí nepatrně 

zlepšit ve všech kloubech kromě zápěstí. Došlo k malému zvýšení rozsahu ve všech 

oblastech působení kromě zápěstí a temporomandibulárního kloubu. Došlo k malému 

protažení zkrácených svalů, nepodařilo se dosáhnout fyziologického stavu. 

 

 

3.5.8 29.1. – 8. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 13. den hospitalizace 
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Subjektivní: Pacient si stěžuje na bolest kolenních kloubů: při zátěži vpravo 6, vlevo 

5. Pacient má pocit, že kůže ve všech oblastech omezení je méně napjatá než před pár dny 

a cítí zvýšení rozsahu pohybu prstů HKK.  

Objektivní: Snížená posunlivost měkkých tkání na břiše – více laterálně. Zvýšený 

tonus svalů v oblasti stehen bilat.. Snížená kloubní vůle patel bilat.. Zkrácené flexory 

kolenního a kyčelního kloubu bilat.. Snížená svalová síla DKK. Chůze je ve flekčním držení 

trupu s krátkými kroky – vpravo kratší. 

 

Cíle dnešní terapeutické jednotky 

- Zvýšení posunlivosti kůže, podkoží a fascií se sníženou protažitelností v oblasti 

břicha 

- Snížení bolestivosti obou kolenních kloubů 

- Zvýšení kloubní vůle (viz objektivní Status preasens) 

- Snížení tonu svalů stehen bilat. 

- Protažení zkrácených svalů (viz objektivní Status preasens) 

- Zvýšení svalové síly DKK a celkové kondice 

- Zlepšení stereotypu chůze 

 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání na oblast břicha 

- Mobilizace patel  

- Metoda PIR na svaly v hypertonu 

- Metoda PIR s protažením na zkrácené svaly 

- Aktivní cvičení DKK 

- PNF 

- Trénink správného stereotypu chůze 

- Nastavení a zkontrolování autoterapie 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 10:00 – 10:45 

- Břicho – poloha vleže na zádech 

○ Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewita v celé oblasti hrudníku 

○ Nácvik lokalizovaného dýchání do oblasti dolních žeber s dopomocí 

terapeuta 
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○ Nácvik lokalizovaného dýchání do břicha 

○ Nácvik fyziologické dechové vlny 

- DKK – vleže na zádech – terapie proběhla první na PDK, pak LHK 

○ Mobilizace pately všemi směry 

○ Aktivní pohyby do flexe a extenze v hlezenních kloubech – 10x 

○ Aktivní pohyby do flexe a extenze v kolenním kloubu (sunutí paty 

po podložce) 

● 10x sám na každou DK 

● 5x s dopomocí do maximální flexe do bolesti/omezení 

○ Izometrie m. quadriceps femoris a gluteálních svalů – 10x  

○ Zvedání pánve s flektovanými DKK na podložce (bridging) – 10x + 5x 

s výdrží  

○ Overball pod koleno s následnou extenzí v koleni – 15x na každou nohu 

○ Velký míč pod flektované DKK – protlačování jedné a následně druhé 

paty do míče – 10x na obě DK 

○ Protlačování chodidel flektovaných DKK do zajištěného míče – 5x + 3x 

s maximální silou  

○ PNF na DKK 

● Technika pomalý zvrat – výdrž pro II. extenční diagonálu, varianta 

s extenzí kolene – 5x  

○ PIR adduktorů kyčelního kloubu (m. adductor brevis et magnus et longus, 

m. gracilis, m. pectineus)  

○ PIR s protažením flexorů kolenního kloubu (m. biceps femoris, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus) 

- DKK – Vsedě s nohama na zemi 

○ Aktivní pohyb v hlezenních kloubech do dorzální a plantární flexe – 10x  

○ Protlačování jedné a následně druhé paty do podložky – 10x na každou 

DK 

○ Izometrie gluteálních svalů – 7x  

○ Nácvik postavování se ze sedu pomocí přenášení těžiště nad kolena 

a náznaku odlepení hýždí od podložky – 5x 

- Chůze 

○ Nácvik vzpřímené chůze se stejnou délkou kroku – 6x 20 m 
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Autoterapie  

- Zůstává autoterapie z předchozích terapií 

- Pacient mimo terapie necvičí 

- Bylo potřeba celou autoterapii zopakovat. 

 

Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Během cvičení pacient cítil několikrát bodavou bolest v oblasti pravého 

kolene, ale po cvičební jednotce bolest ustoupila. Pacient cítí změknutí kůže v oblasti břicha. 

po cvičení je pacient unavený.  

Objektivní: Podařilo se mírně uvolnit kůži, podkoží i fascie ve všech oblastech 

působení. Cvičení z respirační fyzioterapie pacient zvládl bez problémů. Došlo k protažení 

zkrácených svalů, ale zůstávají zkrácené. Došlo ke snížení tonu svalů na stehnech, ale mírný 

hypertonus přetrvává. Dosáhlo se fyziologické kloubní vůle patel ve všech kloubech. Chůze 

pacienta byla vzpřímená se symetrickou délkou kroku.  

 

 

3.5.9 30.1. – 9. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 14. den hospitalizace 

Subjektivní: Pacient se po včerejší terapii cítí dobře, při chůzi se cítí stabilněji 

a bolest kolenních kloubů se snížila: při zátěži vpravo 5, vlevo 4. Pacient má pocit, že kůže 

ve všech oblastech omezení je méně napjatá než před pár dny a cítí zvýšení rozsahu pohybu 

prstů HKK.  

Objektivní: Zvýšený tonus svalů v oblasti stehen bilat.. Kloubní vůle patel 

fyziologická. Zkrácené flexory kolenního a kyčelního kloubu bilat.. Snížená svalová síla 

DKK. Chůze je vzpřímená, přetrvává kratší délka kroku vpravo. 

 

Cíle dnešní terapeutické jednotky 

- Snížení bolestivosti obou kolenních kloubů 

- Snížení tonu svalů stehen bilat. 

- Protažení zkrácených svalů (viz objektivní Status preasens) 

- Zvýšení svalové síly DKK a celkové kondice 

- Zlepšení stereotypu chůze 
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- Nácvik chůze na schodech 

 

Návrh terapie 

- Metoda PIR na svaly v hypertonu 

- Metoda PIR s protažením na zkrácené svaly 

- Aktivní cvičení DKK 

- PNF 

- Trénink správného stereotypu chůze 

- Chůze do a ze schodů 

- Nastavení a zkontrolování autoterapie 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 10:00 – 10:45 

- DKK – vleže na zádech – terapie proběhla první na PDK, pak LHK 

○ Aktivní pohyby do flexe a extenze v hlezenních kloubech – 10x 

○ Aktivní pohyby do flexe a extenze v kolenním kloubu (sunutí paty 

po podložce) 

● 10x sám na každou DK 

● 5x s dopomocí do maximální flexe do bolesti/omezení 

○ Izometrie m. quadriceps femoris a gluteálních svalů – 10x  

○ Zvedání pánve s flektovanými DKK na podložce (bridging) – 10x + 5x 

s výdrží  

○ Overball pod koleno s následnou extenzí v koleni – 15x na každou nohu 

○ Velký míč pod flektované DKK – protlačování jedné a následně druhé 

paty do míče – 10x na obě DK 

○ Protlačování chodidel flektovaných DKK do zajištěného míče – 5x + 3x 

s maximální silou  

○ PNF na DKK 

● Technika pomalý zvrat – výdrž pro II. extenční diagonále, varianta 

s extenzí kolene – 7x  

● Technika pomalý zvrat – výdrž pro I. extenční diagonále, varianta 

s extenzí kolene – 7x  

○ PIR adduktorů kyčelního kloubu (m. adductor brevis et magnus et longus, 

m. gracilis, m. pectineus)  
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○ PIR s protažením flexorů kolenního kloubu (m. biceps femoris, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus) 

- DKK – Vsedě s nohama na zemi 

○ Aktivní pohyb v hlezenních kloubech do dorzální a plantární flexe – 10x  

○ Protlačování jedné a následně druhé paty do podložky – 10x na každou 

DK 

○ Izometrie gluteálních svalů – 7x  

○ Nácvik postavování se ze sedu pomocí přenášení těžiště nad kolena 

a náznaku odlepení hýždí od podložky – 7x 

- Chůze 

○ Nácvik vzpřímené chůze se stejnou délkou kroku – 6x 20 m 

○ Chůze do schodů - 18 schodů s pomocí zábradlí na pravé straně  

○ Chůze do schodů - 18 schodů s pomocí zábradlí na levé straně  

Autoterapie  

- Zůstává autoterapie z předchozích terapií 

- Pacient mimo terapie necvičí 

- Bylo potřeba celou autoterapii zopakovat. 

 

Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Během chůze ze schodů bolelo pravé koleno, ale po cvičební jednotce 

bolest ustoupila. po cvičení je pacient unavený. Pacient má radost z pocitu zvýšené svalové 

síly. 

Objektivní: Došlo k protažení zkrácených svalů, ale zůstávají mírně zkrácené. Došlo 

ke snížení tonu svalů na stehnech. Chůze pacienta byla vzpřímená se symetrickou délkou 

kroku. Pacient se bál jít do schodů bez podpory zábradlí. Pacient do schodů zvládl jen 

4 schody střídat DKK, poté šel přísunem a první šla vždy PDK. ze schodů šel pacient jen 

přísunem a první šla vždy LDK. 

 

 

3.5.10 31.1. – 10. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 15. den hospitalizace 
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Subjektivní: Pacient se po předešlé terapii cítí dobře. Má pocit zvýšené kondice, 

silnějších nohou a méně bolavých kolenních kloubů při chůzi. Má pocit měkké kůže 

ve všech oblastech působení a zvýšeného rozsahu pohybu prstů. Přetrvává bolest zápěstí při 

palpaci a pohybu vpravo: 6, vlevo: 5. 

Objektivní: Měkké tkáně na akrech HKK dobře posunlivé, na hrudníku je 

posunlivost snížená. Zvýšený tonus svalů na předloktí bilat.. Výrazně omezený pohyb prstů 

a zápěstí na obou horních končetinách. Snížená kloubní vůle v MCP kloubech a kloubech 

zápěstí bilat. Loketním kloubům chybí 10° do nulové pozice. Omezený rozsah pohybu obou 

ramenních kloubů do flexe a abdukce. Zkrácený m. pectoralis major, m. trapezius, m. levator 

scapulae a m. sternocleidomastoideus: 2 dle Jandy bilat.. Mělké dýchání 

 

Cíle dnešní terapeutické jednotky 

- Zvýšení posunlivosti kůže, podkoží a fascií se sníženou protažitelností v oblasti 

hrudníku 

- Snížení bolestivosti aker HKK 

- Zvýšení kloubní vůle (viz objektivní Status preasens) 

- Snížení tonu svalů předloktí bilat. 

- Zvýšení rozsahu pohybu na HKK 

- Protažení zkrácených svalů (viz objektivní Status preasens) 

- Zvýšení pohyblivosti žeber 

- Zlepšení dechového stereotypu 

 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání na oblasti aker a předloktí HKK a obličeji  

- Aktivní pohyby a pasivní protažení ve všech kloubech HKK 

- PIR s protažením zkrácených svalů  

- Mobilizace kloubů se sníženou kloubní vůlí 

- PNF na HKK 

- Zkontrolování autoterapie 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 10:30 – 11:15 

- HHK – poloha vleže na zádech – terapie proběhla první na PHK, pak LHK 
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○ Uvolnění svalů předloktí působením tlaku dle Lewita a hnětením 

dle Žaloudka 

○ Pasivní protažení prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i do abdukce a addukce – 3x 

○ Aktivní pohyb prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i abdukce a addukce – 5x 

○ Stisk molitanového míčku v dlani – 5x 

○ PIR flexorů prstů (m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. 

flexor pollicis longus et brevis) a extenzorů prstů (m. extensor digitorum, 

m. extensor digiti minimi, m. extensor indicis, m extensor policis longis 

et brevis) 

○ Pasivní protažení zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 3x 

○ Aktivní pohyby zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 5x 

○ Mobilizace MCP kloubů do všech směrů 

○ Nespecifická trakce zápěstí (pro pacienta je bolestivý úchop při trakcích 

dle Lewita) 

○ Pasivní protažení předloktí do supinace a pronace – 3x 

○ Aktivní pohyby předloktí do pronace a supinace – 5x 

○ PIR supinátorů předloktí při vyhnutí se bolesti (m. supinator, m. biceps 

brachii) s pronátorů předoktí (m. pronator teres, m. pronator quadratus) 

○ Aktivní pohyby loketního kloubu do flexe a extenze – 5x  

○ Pasivní protažení loketního kloubu do extenze – 3x 

○ Aktivní pohyby v ramenním klubu do všech směrů – 5x  

○ PNF na HKK 

● Pasivní protažení v II. diagonále: flekční a extenční – 5x 

● Technika kontrakce – relaxace ve II. flekční diagonále – 5x 

- HKK a krk 

○ PIR s protažením na m. pectoralis major, m. trapezius, m. levator scapulae 

a m. sternocleidomastoideus  

- Hrudník – poloha vleže na zádech 

○ Protažení kůže dle Lewita v celé oblasti hrudníku 

○ Protažení podkoží a fascíí dle Lewita 

○ Nespecifická plošná mobilizace žeber kraniomediálním směrem 
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○ Nácvik lokalizovaného dýchání do oblasti dolních žeber s dopomocí 

terapeuta 

○ Maximální nádech s dlouhým výdechem do oblasti dolních žeber – 5x  

○ Nácvik lokalizovaného dýchání do břicha 

○ Nácvik fyziologické dechové vlny 

● Hluboký nádech a výdech – 5x  

 

Autoterapie  

- Zůstává autoterapie z předchozích terapií 

- Pacient mimo terapie necvičí 

- Bylo potřeba zopakovat autoterapii na DKK. 

 

Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient má po terapii pocit lépe pohyblivých HKK a udává snížení 

bolesti o jeden stupeň v oblasti zápěstí. Cítí zvýšenou pohyblivost žeber při dýchání 

Objektivní: Při terapii se objevila bolest v pravém zápěstí během trakce a při 

veškerém pohybu a v pravém ramenním kloubu při protažení do flexe. Podařilo se uvolnit 

kůži, podkoží i fascie na hrudníku. Kloubní vůli se podařilo zlepšit ve všech kloubech kromě 

zápěstí. Došlo k malému zvýšení rozsahu ve všech oblastech působení kromě zápěstí. Došlo 

k malému protažení zkrácených svalů, nepodařilo se dosáhnout fyziologického stavu. 

Pacient zvládl všechna cvičení respirační fyzioterapie. 

 

 

3.5.11 1.2. – 11. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 16. den hospitalizace 

Subjektivní: Pacient se po včerejší terapii cítí dobře. Při chůzi se cítí stabilně, bolest 

kolenních kloubů se přes předchozí den zvýšila: při zátěži vpravo 6, vlevo 5. Pacient má 

pocit, že kůže ve všech oblastech omezení je méně napjatá než před pár dny a cítí zvýšení 

rozsahu pohybu prstů HKK.  

Objektivní: Zvýšený tonus svalů v oblasti stehen bilat.. Kloubní vůle patel 

fyziologická. Zkrácené flexory kolenního a kyčelního kloubu bilat.. Snížená svalová síla 

DKK. Chůze je vzpřímená, přetrvává kratší délka kroku vpravo. 
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Cíle dnešní terapeutické jednotky 

- Snížení bolestivosti obou kolenních kloubů 

- Snížení tonu svalů stehen bilat. 

- Protažení zkrácených svalů (viz objektivní Status preasens) 

- Zvýšení svalové síly DKK a celkové kondice 

- Zlepšení stereotypu chůze 

- Nácvik chůze na schodech 

 

Návrh terapie 

- Metoda PIR na svaly v hypertonu 

- Metoda PIR s protažením na zkrácené svaly 

- Aktivní cvičení DKK 

- PNF 

- Trénink správného stereotypu chůze 

- Chůze do a ze schodů 

- Nastavení a zkontrolování autoterapie 

 

Popis dnešní terapeutické jednotky: 9:00 – 9:45 

- DKK – vleže na zádech – terapie proběhla první na PDK, pak LHK 

○ Aktivní pohyby do flexe a extenze v hlezenních kloubech – 10x 

○ Aktivní pohyby do flexe a extenze v kolenním kloubu (sunutí paty 

po podložce) 

● 10x sám na každou DK 

● 5x s dopomocí do maximální flexe do bolesti/omezení 

○ Izometrie m. quadriceps femoris a gluteálních svalů – 10x  

○ Zvedání pánve s flektovanými DKK na podložce (bridging) – 10x + 5x 

s výdrží  

○ Overball pod koleno s následnou extenzí v koleni – 15x na každou nohu 

○ Velký míč pod flektované DKK – protlačování jedné a následně druhé 

paty do míče – 10x na obě DK 

○ Protlačování chodidel flektovaných DKK do zajištěného míče – 5x + 3x 

s maximální silou  

○ PNF na DKK 
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● Technika pomalý zvrat – výdrž pro II. extenční diagonále, varianta 

s extenzí kolene – 7x  

● Technika pomalý zvrat – výdrž pro I. extenční diagonále, varianta 

s extenzí kolene – 7x  

○ PIR adduktorů kyčelního kloubu (m. adductor brevis et magnus et longus, 

m. gracilis, m. pectineus)  

○ PIR s protažením flexorů kolenního kloubu (m. biceps femoris, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus) 

- DKK – Vsedě s nohama na zemi 

○ Aktivní pohyb v hlezenních kloubech do dorzální a plantární flexe – 10x  

○ Protlačování jedné a následně druhé paty do podložky – 10x na každou 

DK 

○ Izometrie gluteálních svalů – 7x  

○ Nácvik postavování se ze sedu pomocí přenášení těžiště nad kolena 

a náznaku odlepení hýždí od podložky – 7x 

- Chůze 

○ Nácvik vzpřímené chůze se stejnou délkou kroku – 6x 20 m 

○ Chůze do schodů – 2x 18 schodů bez a s pomocí zábradlí na pravé straně  

○ Chůze do schodů – 2x 18 schodů bez a s pomocí zábradlí na levé straně  

Autoterapie  

- Zůstává autoterapie z předchozích terapií 

- Pacient mimo terapie necvičí 

- Bylo potřeba celou autoterapii zopakovat. 

 

Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Během chůze ze schodů bolelo pravé koleno, ale po cvičební jednotce 

bolest ustoupila. po cvičení je pacient unavený. Pacient má radost z pocitu zvýšené svalové 

síly. 

Objektivní: Došlo k protažení zkrácených svalů, ale zůstávají mírně zkrácené. Došlo 

ke snížení tonu svalů na stehnech. Chůze pacienta byla vzpřímená se symetrickou délkou 

kroku. Pacient se bál jít do schodů bez podpory zábradlí. Pacient do schodů dokáže střídat 

nohy a 1x 18 schodů zvládl bez zábradlí. ze schodů pacient dokáže střídat kroky jen prvních 

5 schodů, 1x 18 schodů zvládl bez zábradlí. 
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3.5.12 2.2. – 12. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 17. den hospitalizace 

Subjektivní: Pacient se po předešlé terapii cítí dobře. Má pocit zvýšené kondice, 

silnějších nohou a méně bolavých kolenních kloubů při chůzi. Má pocit měkké kůže 

ve všech oblastech působení a zvýšeného rozsahu pohybu prstů. Přetrvává bolest zápěstí při 

palpaci a pohybu vpravo: 6, vlevo: 6. Pacient by si přál, aby se dnešní cvičení zaměřilo i 

na jemnou motoriku. 

Objektivní: Měkké tkáně na akrech HKK dobře posunlivé. Zvýšený tonus svalů 

na předloktí bilat.. Výrazně omezený pohyb prstů a zápěstí na obou horních končetinách. 

Porušená jemná motorika. Snížená kloubní vůle v MCP kloubech a kloubech zápěstí bilat. 

Loketním kloubům chybí vpravo 10° a vlevo 5° do nulové pozice. Omezený rozsah pohybu 

obou ramenních kloubů do flexe a abdukce. Zkrácený m. pectoralis major, m. trapezius, m. 

levator scapulae a m. sternocleidomastoideus: 2 dle Jandy bilat..  

 

Cíle dnešní terapeutické jednotky 

- Snížení bolestivosti aker HKK 

- Zvýšení kloubní vůle (viz objektivní Status preasens) 

- Snížení tonu svalů předloktí bilat. 

- Zvýšení rozsahu pohybu na HKK 

- Zlepšení jemné motoriky 

- Protažení zkrácených svalů (viz objektivní Status preasens) 

- Zvýšení pohyblivosti žeber 

- Zlepšení dechového stereotypu 

 

Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání na oblasti aker a předloktí HKK a obličeji  

- Aktivní pohyby a pasivní protažení ve všech kloubech HKK 

- PIR s protažením zkrácených svalů  

- Mobilizace kloubů se sníženou kloubní vůlí 

- Trénink ADL 

- PNF na HKK 

- Zkontrolování autoterapie 
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Popis dnešní terapeutické jednotky: 10:30 – 11:15 

- HHK – poloha vleže na zádech – terapie proběhla první na PHK, pak LHK 

○ Uvolnění svalů předloktí působením tlaku dle Lewita a hnětením 

dle Žaloudka 

○ Pasivní protažení prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i do abdukce a addukce – 3x 

○ Aktivní pohyb prstů ve všech kloubech do flexe a extenze, v MCP 

kloubech i abdukce a addukce – 5x 

○ Stisk molitanového míčku v dlani – 5x  

○ PIR flexorů prstů (m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. 

flexor pollicis longus et brevis) a extenzorů prstů (m. extensor digitorum, 

m. extensor digiti minimi, m. extensor indicis, m extensor policis longis 

et brevis) 

○ Pasivní protažení zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce– 3x 

○ Aktivní pohyby zápěstí do flexe, extenze, ulnární a radiální dukce – 5x 

○ Mobilizace MCP kloubů do všech směrů 

○ Nespecifická trakce zápěstí (pro pacienta je bolestivý úchop při trakcích 

dle Lewita) 

○ Pasivní protažení předlotí do supinace a pronace – 3x 

○ Aktivní pohyby předloktí do pronace a supinace – 5x 

○ PIR flexorů zápěstí (m. flexor carpi ulnaris, poté m. flexor carpi radialis) 

a extenzorů zápěstí (m. extensor carpi ulnaris, poté m. extensor carpi 

radialis longus et brevis) 

○ Pasivní protažení loketního kloubu do extenze – 3x 

○ Aktivní pohyby loketního kloubu do flexe a extenze – 5x  

○ Aktivní pohyby v ramenním klubu do všech směrů 

○ PNF na HKK 

● Pasivní protažení v II. diagonále: flekční a extenční – 5x 

● Technika kontrakce – relaxace ve II. flekční diagonále – 5x 

- HKK a krk 

○ PIR s protažením na m. pectoralis major, m. trapezius, m. levator scapulae 

a m. sternocleidomastoideus  

- ADL 

○ Jemná motorika 
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● Spojování 1. prstu s ostatními prsty 

● Přejíždění bříškem 1. prstu po palmární straně ostatních prstů 

po celé délce 

● Úchopy – sbírání a přemisťování drobných předmětů  

□ Nehtový úchop, štipec, špetka, klíčový úchop 

● Psaní – trénink úchopu propisky v dominantní (pravé) ruce 

a napsání vlastního jména s podpisem 

 

Autoterapie  

- Zůstává autoterapie z předchozích terapií 

- Pacient mimo terapie necvičí 

- Bylo potřeba zopakovat autoterapii na DKK. 

 

Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient má po terapii pocit lépe pohyblivých HKK a udává snížení 

bolesti o jeden stupeň v oblasti zápěstí.  

Objektivní: Při terapii se objevila bolest v pravém zápěstí během trakce a při 

veškerém pohybu a v pravém ramenním kloubu při protažení do flexe. Kloubní vůli 

se podařilo zlepšit ve všech kloubech kromě zápěstí. Došlo k malému zvýšení rozsahu 

ve všech oblastech působení kromě zápěstí. Došlo k malému protažení zkrácených svalů, 

nepodařilo se dosáhnout fyziologického stavu. Pacient měl s tréninkem jemné motoriky 

značné problémy, nejvíce s nehtovým úchopem a psaním. 

 

 

3.5.13 5.2. – 13. terapeutická jednotka 

Status praesens: 

- 20. den hospitalizace 

Subjektivní: Pacient má z pobytu a rehabilitace dobrý pocit. Vymizel pocit napjaté 

kůže, a i bolest se zmírnila. Jen v zápěstích necítí dostatečné zlepšení. Má pocit stabilnějších 

a méně bolavých kolenou. 

Objektivní: Pacient přichází vzpřímeně se symetrickou délkou kroku. Pacient má 

omezený pohyb aker HKK. 

 



 

85 
 

Cíle a popis dnešní terapeutické jednotky 

- Výstupní kineziologický rozbor 

 

Výsledek terapeutické jednotky 

Subjektivní: Pacient je s výsledky vyšetření a celou hospitalizací velmi spokojený. 

Objektivní: Pacient zvládl vyšetření bez obtíží. 

 

 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

3.6.1 Vyšetření aspekcí – stoj 

- Zezadu  

○ Fyziologická baze 

○ Symetrické rozložení váhy 

○ Paty v ose 

○ Achillovy šlachy symetrické 

○ Kotníky v ose 

○ Užší pravé lýtko  

○ Podkolenní jamky symetrické 

○ Snížená svalová hmota v oblasti stehen 

○ Subgluteální rýha symetrická 

○ Osa páteře bez laterálních výchylek 

○ Hlava mírné ukloněná vpravo 

○ Levé rameno výš 

○ Obe horní končetiny v mírné abdukci (levá více) 

○ Kožní rýhy nad loketními klouby bilat. 

- Z boku 

○ Užší pravé lýtko 

○ Levý i pravý kolenní kloub v odemčené pozici 

○ Snížená svalová hmota v oblasti stehen 

○ Povolená břišní stěna 

○ Hyperlordóza s vrcholem v oblasti L1 

○ Hyperkyfóza s vrcholem v oblasti Th5 

○ Hlava v protrakci – hyperlodóza s vrcholem v oblasti C5/C6 
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○ Protrakce ramen bilat. 

○ Semiflekční postavení v obou loketních kloubech (více vpravo) 

○ Prsty ve flekčním postavení bilat. 

- Zepředu  

○ Fyziologická klenba 

○ Postavení kotníků v ose 

○ Výrazné zřasení kůže v oblasti kolen bilat. 

○ Osa kolenních kloubů fyziologická 

○ Snížená svalová hmota v oblasti stehen 

○ Pánev v rovině 

○ Břišní obezita 

○ Pupík v ose 

○ Nepatrná kožní rýha v celé šířce hrudníku zepředu ve výšce cca šestých 

žeber 

○ Bradavky symetrické 

○ Kůže na hrudníku mírně napjatá 

○ Hlava mírné ukloněná vpravo  

○ Levé rameno výš 

○ Obe horní končetiny v mírné abdukci (levá více) 

 

3.6.2 Vyšetření aspekcí – modifikace stoje 

- Na patách – na chvíli odlepí špičky od země 

- Na špičkách – stabilní 

- V podřepu – nezvládne pro bolest kolenou a sníženou svalovou sílu 

- Zkoušky a testy 

○ Trendelenburgova zkouška 

● Pozitivní – pánev na straně flektované   DK elevuje – bilat. 

○ Véleho test stability 

● 2 – lehce porušená stabilita – přitisknuté prstce bilat. 

○ Rhombergův test stability 

● Rhomberg i – stabilní bez titubací 

● Rhomberg II – stabilní  



 

87 
 

● Véleho modifikace – stabilní s nepatrnými výchylkami celého těla 

do stran 

● Rhomberg III – stabilní s drobnými výchylkami celého těla 

do stran  

  

3.6.3 Vyšetření aspekcí – chůze 

- Chůze stabilní, bez opory 

- Proximální stereotyp chůze dle Jandy 

- Vzpřímené držení hrudníku 

- Hlava v protrakci 

- Ramena v protrakci 

- Minimální rotace v páteři 

- Bez souhybu LHK 

- Symetrická fyziologická délka kroku 

- Chůze na schodech 

○ Zvládne cca 10 schodů bez zábradlí a se střídáním nohou 

○ Jinak s opřením se předloktím o zábradlí 

○ Nahoru i dolu přísunem 

○ Dolu jde první LDK 

○ Nahoru první PDK 

- Modifikace chůze 

○ Na patách – odlepí špičky od podložky 

○ Na špičkách – stabilní chůze 

○ V podřepu – neprovede 

○ Pozadu –   bez extenze v kyčelních kloubech 

○ HKK ve vzpažení – stabilní, došlo k mírnému vzpřímení 

○ O zúžené bazi – stabilní  

○ Se zavřenýma očima – stabilní 

 

3.6.4 Vyšetření aspekcí – dynamické vyšetření stoje 

- Flexe   

○ Přetrvávající lordóza krční páteře s předsunem hlavy 

○ Postupné rozvíjení do flexe v oblasti hrudní páteře 



 

88 
 

○ Oploštění v oblasti bederní páteře 

○ Thomayerova vzdálenost – pozitivní: 13 cm  

- Extenze   

○ Omezený pohyb 

○ Pohyb jen v oblasti C4 – Th1 a Th9 – L2  

- Lateroflexe   

○ Omezené bilat. 

○ Pohyb jen v oblasti Th10 – L2 bilat. 

○ Rozsah pohybu lateroflexe hrudní a bederní páteře F 25-0-25 

 

3.6.5 Vyšetření aspekcí – kůže 

- Hlava 

○ Naznačená mikrostomie (otevření úst 4 cm) 

○ Radiální rýhy kolem úst 

○ Červená kůže 

- Krk 

○ Červená kůže 

- Hrudník 

○ Nepatrná kožní rýha v celé šířce hrudníku zepředu ve výšce cca šestých 

žeber 

○ Červená kůže 

- Břicho 

○ Měkká kůže 

○ Suchá, červená kůže po stranách  

- Záda 

○ Suchá, červená kůže po stranách 

- PHK 

○ Červená kůže na prstech, ruce a zápěstí 

○ Nehty ve tvaru hodinových sklíček 

○ Několik zaléčených defektů na konečkách prstů a PIP kloubech 

○ Hyperpigmentace na hřbetu ruky s hypopigmentací v oblasti zápěstí 

○ Bolestivý otevřený defekt v oblasti olecranonu 

○ Kožní rýhy nad loketním kloubem 
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- LHK 

○ Červená kůže na prstech, ruce a zápěstí 

○ Nehty ve tvaru hodinových sklíček 

○ Několik zaléčených defektů na konečkách prstů a PIP kloubech 

○ Hyperpigmentace na hřbetu ruky s hypopigmentací v oblasti zápěstí 

○ Suché defekty v oblasti loketního kloubu 

○ Kožní rýhy nad loketním kloubem 

- PDK 

○ Nohy a bérce začervenalé 

○ Kůže na patě a laterální straně chodidle suchá s drobnými defekty 

○ Hojící se defekt nad vnějším kotníkem 

○ Čerstvě zhojená jizva po bércovém vředu na holeni 

○ Zřasení kůže nad kolenem zepředu 

- LDK 

○ Nohy a bérce začervenalé 

○ Kůže na patě a laterální straně chodidle suchá s drobnými defekty 

○ Jizvy na levé holeni po pádu z mládí  

○ Zřasení kůže nad kolenem zepředu 

 

3.6.6 Distance na páteři (cm) 

- Čepojevův příznak: 1,5  

- Ottův příznak:  

○ Inklinační: 2  

○ Reklinační: 1,5  

- Stiborův příznak: 8  

- Schoberův příznak: 4  

- Forestierova fleche: 7  

- Lateroflexe: 13 bilat.  

- Thomayerova vzdálenost: 13  

 

 

 

 



 

90 
 

3.6.7 Vyšetření dechu 

- Mělký dech 

- Břišní a dolní hrudní dýchání omezené 

- Eupnoe 

- Snížená pohyblivost hrudníku 

○ Rozdíl v rozpětí hrudníku při max nádechu a výdechu 

● Přes mesosternale: 10 cm 

● Přes xiphosternale: 4 cm 

 

3.6.8 Vyšetření palpací 

- Hlava 

○ Kůže a podkoží celého obličeje mírně tuhá 

○ Snížená posunlivost kůže a podkoží v oblasti nasolabiálních rýh bilat., 

v oblasti arcus zygomaticus bilat. a v oblasti koutků 

○ Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 

- Krk 

○ Nepatrně snížená posunlivost kůže a podkoží v celé oblasti krku 

- Hrudník 

○ Kůže, podkoží a fascie s mírně sníženou posunlivostí 

○ Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

- Břicho 

○ Měkká kůže 

○ Palpačně nebolestivé 

○ Suchá kůže v oblasti šikmých břišních svalů 

○ Podkoží a fascie posunlivé 

○ Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 

- Záda 

○ Kůže – jen mírně snížená posunlivost  

- PHK 

○ Ruka 

● Kůže – palpačně nebolestivá, měkká, snížené protažení 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 
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○ Zápěstí 

● Kůže, podkoží i vazivo mírně napjaté  

● Bolestivost při pohybech ve všech směrech 

● Bolestivost distálních konců ulny a radia 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Předloktí 

● Kůže – palpačně nebolestivá, měkká, protažitelná 

● Podkoží – Küblerova řasa bolestivá, dobře nabratelná 

● Fascie –posunlivé 

● Svaly – hypertonus svalů na dorzální i palmární straně  

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 

○ Loketní kloub 

● Tuhá kůže v okolí loketního kloubu 

○ Paže 

● Kůže – palpačně nebolestivá, mírně snížené protažení 

● Podkoží – Küblerova řasa nebolestivá, dobrá pohyblivost 

● Fascie – posunlivé  

● Svaly – zvýšený tonus, snížená svalová hmota v celé oblasti paže 

- LHK 

○ Ruka 

● Kůže – palpačně nebolestivá, červená 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 

○ Zápěstí 

● Kůže, podkoží i vazivo mírně napjaté  

● Bolestivost při pohybech do protažení všemi směry 

● Bolest při palpaci na zápěstní klouby 

● Bolestivost distálních konců ulny a radia 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Předloktí 

● Kůže – palpačně nebolestivá, měkká, protažitelná 

● Podkoží – Küblerova řasa lehce bolestivá a hůře nabratelná  

● Fascie – posunlivé 

● Svaly – hypertonus svalů na dorzální i palmární straně 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 
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○ Loketní kloub 

● Několik zahojených defektů v okolí olecranonu 

● Tuhá kůže v okolí loketního kloubu 

○ Paže 

● Kůže – palpačně nebolestivá, mírně snížené protažení 

● Podkoží – Küblerova řasa nebolestivá, dobrá posunlivost 

● Fascie – posunlivé  

● Svaly – zvýšený tonus, snížená svalová hmota v celé oblasti paže 

- PDK 

○ Noha 

● Kůže – měkká, nebolestivá, protažitelná 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Kotník 

● Kůže – snížená protažitelnost 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Bérec 

● Kůže – měkká, protažitelná 

● Podkoží – Küblerova řasa mírně bolestivá a hůře nabratelná 

● Fascie –protažitelné 

● Zhojená jizva na holeni po bércovém vředu – délka cca 20 cm, 

šířka cca 5 cm, dobrá posunlivost 

● Svaly: snížený svalový tonus 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 

○ Kolenní kloub 

● Kůže – tvrdá, snížená posunlivost kůže a podkoží v okolí 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 

○ Stehno 

● Kůže – dobře posunlivá, dermografie fyziologická,  

● Podkoží – Küblerova řasa i diagnostický hmat nebolestivý 

● Fascie – dobře protažitelné 

● Svaly – snížená svalová hmota v celém stehnu, výrazně zvýšený 

tonus v celé oblasti stehna, více abduktory a adduktory 
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- LDK 

○ Noha 

● Kůže – měkká, nebolestivá, protažitelná 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Kotník 

● Kůže – snížená protažitelnost 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 10 vteřin 

○ Bérec 

● Kůže – měkká, protažitelná 

● Podkoží – Küblerova řasa nebolestivá a dobře nabratelná 

● Fascie –protažitelné 

● Zhojená jizva na holeni po pádu z dětství – délka cca 12 cm, šířka 

cca 3 cm – dobře posunlivá 

● Svaly: snížený svalový tonus 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 

○ Kolenní kloub 

● Kůže – tvrdá, snížená posunlivost kůže a podkoží v okolí 

● Dermografie: bílá reakce přetrvávající cca 5 vteřin 

○ Stehno 

● Kůže – dobře posunlivá, dermografie fyziologická,  

● Podkoží – Küblerova řasa i diagnostický hmat nebolestivý 

● Fascie – dobře protažitelné 

● Svaly – zvýšený tonus v oblasti abduktorů a adduktorů 

 

3.6.9 Vyšetření pánve 

- Pánev ve fyziologické anteverzi bez rotace či zešikmení 

- SI nebolestivá, klidná 

- Kristy nebolestivé 
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3.6.10 Bodové hodnocení kožní indurace dle Rodnana   

Oblast Celkem (dx+sn) Vpravo (dx) Vlevo (sn) 

Paže 0 0 0 

Předloktí 2 1 1 

Hřbety rukou 2 1 1 

Prsty rukou 2 1 1 

Stehna 0 0 0 

Bérce 2 1 1 

Nohy 2 1 1 

Obličej 1 1 

Hrudník 2 2 

Břicho 1 1 

Celkem 14 

Tab. č. 13 Výstupní KR - Bodové hodnocení kožní indurace 

 

3.6.11 Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové a Lewita 

- PHK 

○ Prsty: fyziologická kloubní vůle ve všech kloubech kromě 2. až 5. MCP, 

kde je snížená kloubní vůle ve všech směrech 

○ Zápěstí: snížená kloubní vůle ve všech kloubech zápěstí ve všech 

směrech, bolestivost 

○ Distální konec předloktí: snížená kloubní vůle mezi distálním koncem 

radia a ulny, bolestivost 

○ Loketní kloub: fyziologická kloubí vůle 

○ Ramenní kloub: snížení kloubní vůle všemi směry 

- LHK 

○ Prsty: fyziologická kloubní vůle ve všech kloubech kromě 2. a 3. MCP, 

kde je snížená kloubní vůle ve všech směrech  

○ Zápěstí: snížená kloubní vůle ve všech kloubech zápěstí ve všech 

směrech, bolestivost 

○ Distální konec předloktí: snížená kloubní vůle mezi distálním koncem 

radia a ulny 

○ Loketní kloub: fyziologická kloubní vůle  
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○ Ramenní kloub: snížení kloubní vůle všemi směry 

- PDK 

○ Prsty: snížená kloubní vůle ve všech kloubech ve všech směrech 

○ Chodidla: snížená kloubní vůle ve všech kloubech ve všech směrech 

○ Hlezenní klouby: mírně snížená kloubní vůle ve všech směrech 

○ Patela: fyziologická kloubní vůle do všech směrů 

○ Kyčelní kloub: fyziologická kloubní vůle 

- LDK 

○ Prsty: snížená kloubní vůle ve všech kloubech ve všech směrech 

○ Chodidla: snížená kloubní vůle ve všech kloubech ve všech směrech 

○ Hlezenní klouby: snížená kloubní vůle ve všech směrech 

○ Patela: fyziologická kloubní vůle do všech směrů 

○ Kyčelní kloub: fyziologická kloubní vůle 

 

3.6.12 Antropometrie 

-  Obvody (cm) 

 PDK LDK   PHK LHK 

Stehno 10 cm 45 45  Paže relaxovaná 28 27 

Stehno 15 cm 47 47,5  Paže při kontrakci 28 28 

Přes patelu 42 42  Loketní kloub 28 28 

Přes tuberositas tibiae 37,5 37  Předloktí 27 26 

Lýtko 40,5 40,5  Zápestí 18 18 

Hlezenní kloub 27 26,5  Přes hlavičky 

metacarpů 

21 21 

Přes nárt a patu 34 34     

Hlavičky metatarzů 25 25,5     

Tab. č. 14 Výstupní KR - obvody končetin 

Obvod hrudníku  1. pokus 2. pokus  3. pokus Průměr 

Přes mezosternale Exspirium 111 109 107 109 

 Inspirium 118 120 119 119 

Přes xiphosternale Exspirium 102 101 103 102 

 Inspirium 110 110 112 111 

Tab. č. 15 Výstupní KR - obvody hrudníku 
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- Délky (cm)  

 PDK LDK   PHK LDK 

Funkční délka 94 93  Celá horní 

končetina 

Nevyšetřeno pro 

trvalé flekční držení 

v loketních kloubech Anatomická délka 86,5 88  Paže a předloktí 

Stehno 43 43  Paže  33,5 33 

Bérec 41 42  Předloktí 27 26,5 

Noha 24 23,5  Ruka 19,5 19,5 

Tab. č. 16 Výstupní KR - délky končetin 

 

 

3.6.13 Goniometrie dle Jandy 

 

Horní končetiny 

 P aktivně P pasivně  L aktivně L pasivně 

Ramenní kloub S 30-0-130 

F 95-0-x 

R 60-0-45 

S 35-0-155 

F 110-0-x 

R 60-0-55 

 S 30-0-120 

F 80-0-x 

R 55-0-50 

S 35-0-150 

F 100-0-x 

R 55-0-55 

Loketní kloub S 10-10-135 S 10-10-140  S 5-5-140 S 5-5-140 

Předloktí R 45-0-45 R 45-0-55  R 45-0-50 R 55-0-55 

Zápěstí S 5-0-5 

F 5-0-5  

S 10-0-10 

F 5-0-10 

 S 5-0-10 

F 5-0-5 

S 10-0-10 

F 10-0-10 

Palec      

CMC S 5-0-20 

F 10-0-5 

S 0-0-25 

F 10-0-5 

 S 0-5-30 

F 10-0-5 

S 5-0-35 

F 10-0-10 

MCP S 0-0-35 S 0-0-40  S 0-0-40 S 0-0-45 

IP S 0-0-25 S 0-0-30  S 0-0-30 S 0-0-30 

2. prst      

MCP S 5-0-20 

F 5-0-10 

S 10-0-30 

F 5-0-15 

 S 10-0-20 

F 10-0-10 

S 15-0-30 

F 10-0-15 

PIP S 10-10-55 S 10-10-60  S 10-10-50 S 5-5-60 

DIP S 5-5-15 S 5-5-15  S 0-0-15 S 0-0-15 
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3. prst      

MCP S 5-5-30 

F 5-0-5 

S 0-0-35 

F 5-0-10 

 S 0-0-40 

F 5-0-5 

S 0-0-50 

F 5-0-10 

PIP S 5-5-50 S 5-5-60  S 5-5-70 S 0-0-75 

DIP S 5-5-10 S 5-5-10  S 0-0-10 S 0-0-10 

4. prst      

MCP S 0-0-45 

F 0-0-0 

S 0-0-50 

F 5-0-5 

 S 0-0-40 

F 5-0-5 

S 10-0-55 

F 5-0-15 

PIP S 5-5-45 S 0-0-50  S 0-0-45 S 0-0-45 

DIP S 5-5-15 S 0-0-20  S 5-5-10 S 0-0-15 

5. prst      

MCP S 5-5-55 

F 0-0-5 

S 0-0-60 

F 0-0-10 

 S 0-0-75 

F 0-0-10 

S 0-0-75 

F 5-0-10 

PIP S 5-5-45 S 5-5-50  S 5-5-60 S 0-0-75 

DIP S 5-5-15 S 5-5-15  S 5-5-10 S 0-0-10 

Tab. č. 17 Výstupní KR - goniometrie HKK  

Dolní končetiny 

 P aktivně P pasivně  L aktivně L pasivně 

Kyčelní kloub S 0-0-90 

F 35-0-10 

R 45-0-30 

S 0-0-110 

F 40-0-15 

R 50-0-30 

 S 0-0-95 

F 40-0-15  

R 50-0-30 

S 0-0-115 

F 45-0-15  

R 50-0-35 

Kolenní kloub S 0-0-125 S 0-0-125  S 0-0-125 S 0-0-130 

Hlezenní kloub S 5-0-40 

R 10-0-30 

S 5-0-45 

R 15-0-35 

 S 5-0-40 

R 10-0-35 

S 5-0-45 

R 15-0-35 

všechny prsty 

ve všech 

kloubech 

Bez omezení pohybu  Bez omezení pohybu 

Tab. č. 18 Výstupní KR - goniometrie DKK 
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Páteř 

 Aktivně 

Krční páteř S 20-0-20 

F 15-0-15  

R 50-0-50 

Hrudní a bederní páteř F 25-0-25 

R 30-0-35  

Tab. č. 19 Výstupní KR - goniometrie páteře 

 

3.6.14 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

 P L 

M. triceps surae 0 0 

Flexory kyčelního kloubu 

 – M. iliopsoas 

 – M. rectus femoris 

 – M. tensor fasciae latae 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 

M. piriformis 0 0 

M. quadratus lumborum 2 2 

M. pectralis major 1 1 

M. trapezius – horní část  2 1 

M. levator scapulae 2 1 

M. sternocleidomastoideus 2 2 

Tab. č. 20 Výstupní KR - vyšetření zkrácených svalů 

 

3.6.15 Svalový test dle Jandy 

 PHK LHK 

Flexory prstů 3 OP 3+ OP 

Extenzory prstů 2+ OP 3 OP 

Flexory zápěstí Nevyšetřeno pro bolest Nevyšetřeno pro bolest 

Extenzory zápěstí  Nevyšetřeno pro bolest Nevyšetřeno pro bolest 
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Flexory loketního kloubu 3+ 4 

Extenzory loketního kloubu 3+ OP 4 OP 

Flexory ramenního kloubu 3+ OP 3+ OP 

Extenzory ramenního kloubu 3 3+ 

Abduktory ramenního kloubu 3 OP 3+ OP 

Adduktory ramenního kloubu 3+ 4 

Tab. č. 21 Výstupní KR - svalový test HKK 

 PDK LDK 

Flexory kolenního kloubu 4 4 

Extenzory kolenního kloubu 4- 4 

Flexory kyčelního kloubu 4 OP 4+ OP 

Extenzory kyčelního kloubu Pacient pohyb neprovede Pacient pohyb neprovede 

Abduktory kyčelního 

kloubu 

2+ 3 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

3+ 3+ 

Tab. č. 22 Výstupní KR - svalový test DKK 

- Pozn: OP - omezený pohyb 

 

3.6.16 Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

- Extenze v kyčelním kloubu 

○ Vyšetřeno v modifikaci, pacient položen na břiše na lehátku, DKK 

svěšené k zemi 

○ Patologie bilat. 

○ První dochází k zapojení ipsilaterálních vzpřimovačů v hrudní páteři, dále 

se zapojují kontraleterální vzpřimovače v této oblasti. Poté se zapojují 

vzpřimovače bederní páteře na obou stranách. Pohyb je zakončený 

ischiokrurálními svaly, zapojení gluteus maximus je minimální.  

- Abdukce v kyčelním kloubu 

○ Správné provedení na pravé straně 

○ Patologie vlevo – quadrátový mechanismus 

- Flexe trupu 

○ Neprovede 
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- Flexe šíje 

○ Patologie – dochází k flexi šíje předsunem 

- Abdukce v ramenním kloubu 

○ Patologie bilat. 

○ Pohyb začíná elevací ramene   

- Klik 

○ Neprovede  

  

3.6.17 Hodnocení bolesti na škále od 1 od 10 

- Pravé MCP a IP klouby při maximálním protažení a palpaci: 2 

- Levé IP klouby při maximálním protažení a palpaci: 1 

- Pravé zápěstí při větším pohybu a při palpaci: 6 

- Levé zápěstí při pohybu a palpaci: 5 

- Pravé předloktí při protažení do supinace a pronace: 6- 

- Levé předloktí při protažení do supinace a pronace: 5 

- Pravý kolenní kloub při zátěži: 5 

- Levý kolenní kloub při zátěži: 4 

 

3.6.18 Vyšetření soběstačnosti 

- Pacienta trápí snížený rozsah pohybu horních končetin, primárně aker. Projevuje 

se to problémy s jídlem, psaním, oblékáním, úchopy, kouřením a odemykání 

dveří. 

- Pacient pociťuje sníženou sílu v dolních končetinách s bolestí v kolenních 

kloubech, kvůli které se bojí do a ze schodů, ale s pauzami zvládne schody i bez 

zábradlí 

- Barthel index  

 

Činnost Provedení činnosti Bodové skóre  

1. Příjem potravy a tekutin Samostatně bez pomoci 10 

2. Oblékání S pomocí 10 

3. Koupání Samostatně nebo s pomocí 5 

4. Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 5 

5. Kontinence moči Plně kontinentní 10 
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6. Kontinence stolice Plně kontinentní 10 

7. Použití WC Samostatně bez pomoci 10 

8. Přesun lůžko – židle S malou pomocí 15 

9. Chůze po rovině Samostatně nad 50 m 15 

10. Chůze po schodech S pomocí 5 

Celkem   95 

Tab. č. 23 Výstupní KR - Barthel index 

o Výsledek: ADL2 (65 – 95 bodů) – lehká závislost 

 

3.6.19 Vyšetření úchopů (dle Nováka) 

- Hodnocení jemné motoriky 

○ Nehtový úchop 

● P – nesvede 

● L – slabý 

○ Štipec 

● P – slabý  

● L – provede správně  

○ Špetka 

● P – slabá  

● L – provede správně 

- Hodnocení klíčového úchopu 

○ P – po chvilce zvládne 

○ L – provede správně 

- Hodnocení hrubé motoriky 

○ Kulový úchop 

● P – provede správně 

● L – provede správně 

○ Válcový úchop 

● P – zvládne, ale nedokáže obejmout předmět pevně 

● L – provede správně 

○ Háček 

● P – provede správně 

● L – provede správně 
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Pozn.: žádný z provedených úchopů neměl ani přes dobré provedení dostatečnou sílu 

 

3.6.20 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

- Brániční test – insuficience – pacient nedokáže aktivovat příslušné svaly 

a neudrží žebra ve výdechovém postavení 

- Test břišního lisu – insuficience – hlavním zapojeným svalem je rectus abdominis 

 

3.6.21 Neurologické vyšetření  

- vědomí: lucidní, orientovaný, spolupracuje 

- orientační zhodnocení fatiky: snížená artikulace, řeč srozumitelná 

- zjevné charakteristické znaky: snížená mimika v obličeji 

- vyšetření hlavových nervů   

○ n. oftalmicus – pacient neguje problémy s čichem 

○ n. opticus – pacient nenosí brýle a nemá pocit, že by je potřeboval 

○ n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens – zornice izokorické, pohyb 

bulvů všemi směry bez patologie 

○ n. trigeminus – neporušené čití bilat., výstupy nervů nebolestivé 

○ n. facialis – symetrická aktivita svalů, v oblasti úst pohyb omezen  

○ n. vestibulocochlearis – bez poruchy sluchu i rovnováhy 

○ n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accesorius – snížená artikulace, 

polykání při jídle a pití bez obtíží, chuť nezměněná, větev zásobující m. 

sternocleidomastoideus a m. trapezius neporušena 

○ n. hypoglossus – jazyk uložen ve středu úst a plazí se středem 

- vyšetření čití 

○ povrchové 

● taktilní 

□ ve všech segmentech bez patologického nálezu 

○ hluboké 

● polohocit 

□ ve všech kloubech HKK a DKK neporušen 

□ nevyšetřen v zápěstí bilat. pro bolest 

● pohybocit 

□ ve všech kloubech HKK a DKK neporušen 
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□ nevyšetřen v zápěstí bilat. pro bolest 

- vyšetření horních končetin 

○ šlachookosticové reflexy  

● reflex bicipitový: P3, L3   

● reflex tricipitový: P3, L3 

● reflex flexory prstů: P3, L3 

○ pyramidové jevy iritační 

● hoffmanův jev: P negativní, L negativní 

○ zánikové jevy 

● mingazziniho jev: negativní 

○ vyšetření mozečkových funkcí 

● taxe: P i L bez patologického nálezu 

- vyšetření trupu a břicha 

○ kožní reflexy 

● reflex epigastrický – bilat. 3 

● reflex mezogastrický – bilat. 3 

● reflex hypogastrický – bilat. 3 

- vyšetření dolních končetin 

○ šlachookosticové reflexy 

● patelární reflex: P3, L3 

● reflex achillovy šlachy, P3, L3 

● medioplantární reflex: P3, L3 

○ pyramidové jevy iritační 

● babinského reflex: P i L negativní 

○ zánikové jevy 

● mingazziniho jev: negativní 

○ vyšetření mozečkových funkcí 

● taxe: P i L bez patologického nálezu 

Pozn.: Reakce nepatrně zkresleny sníženým rozsahem pohybu na horních 

končetinách. 
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3.6.22 Závěr vyšetření:  

Došlo k částečnému splnění cílů krátkodobého plánu. Postura při stoji a chůzi je 

vzpřímená a chůze je jistější. Snížila se kožní indurace, která ale stále není fyziologická. 

Zvýšila se pohyblivost hrudníku. Až na zápěstí došlo ke zvýšení rozsahu pohybu a zvýšení 

kloubní vůle v kloubech HKK. Svalová síla se zvýšila jen nepatrně, podobně nepatrné 

zlepšení nastalo i při vyšetření zkrácených svalů. Výrazně se snížila bolest a to ve všech 

vyšetřovaných oblastech. Trochu se zlepšila i jemná motorika a s ní i soběstačnost pacienta. 

 

 

3.7 Dlouhodobý terapeutický plán 

3.7.1 Cíle dlouhodobého terapeutického plánu 

- Plynulé navázání na plán krátkodobý 

- Udržení a zvýšení rozsahu pohybu HKK 

- Dosažení plné soběstačnosti a zlepšení jemné motoriky 

- Snížení bolestivosti HKK a obou kolenních kloubů 

- Udržení a zvýšení kloubní vůle 

- Zlepšení dechového stereotypu 

- Udržení a zvýšení posunlivosti kůže, podkoží a fascií se sníženou posunlivostí 

a protažitelností 

- Protažení zkrácených svalů 

- Eutonizace hypertonických svalů 

- Udržení a zvýšení celkové svalové síly a kondice 

- Aktivace hlubokého stabilizačního systému 

 

3.7.2 Návrh terapie 

- Techniky měkkých tkání na oblast obličeje, krku, hrudníku, břicha, horních 

končetin a dolních končetin   

- Metoda PIR na svaly v hypertonu  

- Metoda PIR s protažením na zkrácené svaly  

- Metoda PNF dle Kabata na horní i dolní končetiny 

- Aktivní pohyby na celých horních a dolních končetinách v odlehčení, proti 

gravitaci, s pomůckou a proti odporu  
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- Nácvik jemné motoriky uchopováním drobných předmětů 

- Pasivní pohyby s protažením na celých horních končetinách 

- Mobilizace kloubů v oblasti horních končetin, žeber a obou patel   

- Respirační fyzioterapie 

- Trénink ADL 

- Dodržování nastavené autoterapie 

 

 

3.8 Zhodnocení efektu terapie 

Během pobytu v revmatologickém ústavu došlo ke zlepšení stavu pacienta, a to 

ve většině oblastech, které jsme se během terapie snažili ovlivnit, vyjma oblasti zápěstí 

bilat., kde přetrvává bolest a snížení pohybu. Terapie byly zaměřeny primárně na zvýšení 

rozsahu pohybu HKK, zlepšení ADL a snížení bolestivosti. Všechny tyto a další cíle 

z Návrhu krátkodobého plánu jdou ruku v ruce a při dosažení jednoho cíle se zpravidla 

podařilo dosáhnout i cíle jiného. Vzhledem k diagnóze a stavu pacienta bylo nejdůležitější 

pro splnění cílů snížit kožní induraci, což se podařilo. Je potřeba zmínit, že kromě 

rehabilitace měl pacient i jinou léčbu (farmakoterapie, ergoterapie) a proto není vhodné 

připsat všechny zásluhy jen terapiím s fyzioterapeutem. 

Zhodnocení efektu terapie bude pro lepší orientaci koncipováno ve stejném sledu 

jako Vstupní a výstupní vyšetření. Zelené údaje v tabulkách naznačují zlepšení, červené 

zhoršení, černé jsou nezměněné údaje. 

 

Vyšetření aspekcí – stoj a chůze 

Stoj a chůze pacienta je na konci pobytu vzpřímenější a symetričtější, kdy pacient 

přestal více zatěžovat PDK a dosáhl stejné délky kroku. Přetrvává snížená svalová hmota 

v oblasti stehen. Důležitá změna nastala při chůzi do a ze schodů, kdy pacient zvládne cca 

10 schodů bez zábradlí a se střídáním nohou. Celkově se pacient cítí při chůzi a na schodech 

jistější. Došlo i k mírnému zlepšení dynamiky stoje, a to ve všech směrech. 

 

Vyšetření aspekcí – kůže 

Hlavní změnou při aspekčním vyšetření kůže je vymizení vzhledu napjaté pokožky 

ve všech segmentech, zmírnění mikrostomie ze 3 cm na 4 cm otevření úst a také vymizení 

otoku. 
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Distance na páteři (cm) 

 18.1. 5.2. 

Čepojevův příznak 1,5 1,5 

Ottův příznak: Inklinační 2 2 

Ottův příznak: Reklinační 1 1,5 

Stiborův příznak 8 8 

Schoberův příznak 4 4 

Forestierova fleche  9 7 

Lateroflexe  10 bilat. 13 bilat. 

Thomayerova vzdálenost  19 13 

Tab. č. 24 Zhodnocení -  distance na páteři 

 

Vyšetření dechu 

Změna nastala i v dechovém stereotypu, kdy sice stále převládá břišní dýchání, 

a dech zůstává mělký, ale již je vidět zapojení horního i dolního hrudního dýchání. Velký 

rozdíl je i v rozpětí hrudníku, kdy se podařilo z hodnot rozpětí 6 cm a 2 cm dostat na 10 cm 

a 4 cm. 

 

Vyšetření palpací a vyšetření pánve 

Při palpačním vyšetření je markantní rozdíl v posunlivosti měkkých tkání, které 

se zlepšila v téměř všech oblastech. Postavení pánve zůstalo beze změny ve fyziologické 

anteverzi. 

 

Bodové hodnocení kožní indurace dle Rodnana   

Během terapií došlo k výraznému snížení indurace kůže ve všech oblastech 

vyšetření. 

Oblast Celkem (dx+sn) Vpravo (dx) Vlevo (sn) 

 18.1 5.2. 18.1. 5.2. 18.1. 5.2. 

Paže 2 0 1 0 1 0 

Předloktí 3 2 2 1 1 1 

Hřbety rukou 6 2 3 1 3 1 

Prsty rukou 6 2 3 1 3 1 
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Stehna 2 0 1 0 1 0 

Bérce 4 2 2 1 2 1 

Nohy 4 2 2 1 2 1 

Obličej 1 1     

Hrudník 3 2     

Břicho 3 1     

Celkem 34 14  

Tab. č. 25 Zhodnocení - Bodové hodnocení kožní indurace 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové a Lewita 

Na PHK se podařilo zvýšit kloubní vůli na prstech ve všech oblastech působení 

kromě 2. až 5. MCP kloubu. v oblasti zápěstí a distálního konce předloktí nedošlo k žádné 

změně a oblast je stále bolestivá se sníženou kloubní vůlí, ale vzhledem k rentgenovému 

snímku ze 17.1. (Příloha 3) se to dalo očekávat. Naopak došlo ke zvýšení kloubní vůle 

v loketním kloubu. Výsledek na LHK je totožný s PHK, až na kloubní vůli 4. a 5. MCP 

kloubu, který má na LHK fyziologickou kloubní vůli. Na DKK se podařilo zvýšit 

pohyblivost pately.  

 

Antropometrie 

Obvody a Délky: na konci fyzioterapeutické péče nenastaly žádné podstatné změny 

v obvodech či délkách končetin. Ke změně došlo ve vyšetření obvodu hrudníku, kde 

se zvýšila pohyblivosti při nádechu i výdechu. 

 

Obvod hrudníku  Průměr 

  18.1. 5.2 

Přes mezosternale Exspirium 112 109 

 Inspirium 118 119 

Přes xiphosternale Exspirium 105 102 

 Inspirium 107 111 

Tab. č. 26 Zhodnocení - obvody hrudníku 
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Goniometrie dle Jandy 

Během fyzioterapie došlo ke zvýšení rozsahu pohybu v oblasti ramenních i loketních 

kloubů. Nejdůležitějším rozdílem je zvýšení rozsahu pohybu na prstech HKK. Naopak 

pohyb v zápěstí se nezlepšil, ale vzhledem k rentgenovému snímku ze 17.1. (Příloha 3) se to 

dalo očekávat. 

Aktivní rozsah pohybu v kloubech DKK a páteři se příliš nezvýšil 

 

Horní končetiny 

 P aktivně  L aktivně 

 18.1. 5.2.  18.1. 5.2. 

Ramenní kloub S 30-0-120 

F 85-0-x 

R 60-0-45 

S 30-0-130 

F 95-0-x 

R 60-0-45 

 S 30-0-110 

F 70-0-x 

R 55-0-50 

S 30-0-120 

F 80-0-x 

R 55-0-50 

Loketní kloub S 20-20-130 S 10-10-135  S 10-10-140 S 5-5-140 

Předloktí R 45-0-45 R 45-0-45  R 45-0-50 R 45-0-50 

Zápěstí S 5-0-5 

F 5-0-5  

S 5-0-5 

F 5-0-5  

 S 5-0-10 

F 5-0-5 

S 5-0-10 

F 5-0-5 

Palec      

CMC S 5-0-15 

F 5-0-5 

S 5-0-20 

F 10-0-5 

 S 5-5-20 

F 10-0-5 

S 0-5-30 

F 10-0-5 

MCP S 0-0-30 S 0-0-35  S 0-0-30 S 0-0-40 

IP S 0-0-10 S 0-0-25  S 0-0-10 S 0-0-30 

2. prst      

MCP S 0-0-5 

F 0-0-5 

S 5-0-20 

F 5-0-10 

 S 0-0-5 

F 0-0-5 

S 10-0-20 

F 10-0-10 

PIP S 15-15-40 S 10-10-55  S 10-10-40 S 10-10-50 

DIP S 5-5-15 S 5-5-15  S 5-5-10 S 0-0-15 

3. prst      

MCP S 10-10-15 

F 0-0-0 

S 5-5-30 

F 5-0-5 

 S 0-0-30 

F 0-0-5 

S 0-0-40 

F 5-0-5 

PIP S 10-10-40 S 5-5-50  S 5-5-65 S 5-5-70 

DIP S 5-5-10 S 5-5-10  S 0-0-10 S 0-0-10 
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4. prst      

MCP S 0-0-35 

F 0-0-0 

S 0-0-45 

F 0-0-0 

 S 0-0-25 

F 0-0-0 

S 0-0-40 

F 5-0-5 

PIP S 5-5-40 S 5-5-45  S 5-5-30 S 0-0-45 

DIP S 5-5-15 S 5-5-15  S 10-10-10 S 5-5-10 

5. prst      

MCP S 5-5-45 

F 0-0-0 

S 5-5-55 

F 0-0-5 

 S 0-0-70 

F 0-0-5 

S 0-0-75 

F 0-0-10 

PIP S 5-5-40 S 5-5-45  S 5-5-60 S 5-5-60 

DIP S 5-5-15 S 5-5-15  S 5-5-10 S 5-5-10 

Tab. č. 27 Zhodnocení - goniometrie HKK 

Dolní končetiny 

 P aktivně  L aktivně 

 18.1. 5.2.  18.1. 5.2. 

Kyčelní kloub S 0-0-90 

F 35-0-10 

R 45-0-25 

S 0-0-90 

F 35-0-10 

R 45-0-30 

 S 0-0-90 

F 40-0-10  

R 50-0-30 

S 0-0-95 

F 40-0-15  

R 50-0-30 

Kolenní kloub S 0-0-125 S 0-0-125  S 0-0-125 S 0-0-125 

Hlezenní kloub S 5-0-40 

R 10-0-30 

S 5-0-40 

R 10-0-30 

 S 5-0-40 

R 10-0-30 

S 5-0-40 

R 10-0-35 

všechny prsty 

ve všech 

kloubech 

Bez omezení pohybu  Bez omezení pohybu 

Tab. č. 28 Zhodnocení - goniometrie DKK 

Páteř 

 18.1. 5.2. 

Krční páteř S 20-0-15 

F 15-0-15  

R 50-0-45 

S 20-0-20 

F 15-0-15  

R 50-0-50 

Hrudní a bederní páteř F 20-0-20 

R 30-0-30  

F 25-0-25 

R 30-0-35  

Tab. č. 29 Zhodnocení - goniometrie páteře 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

Došlo jen k malému protažení m. tensor fasciae latae, flexorů kolenního kloubu a m. 

pecotralis major bilaterálně. Na levé straně pak došlo i k malému protažení horní části m. 

trapezius a m. levator scapulae. 

 P L 

 18.1. 5.2. 18.1. 5.2. 

M. triceps surae 0 0 0 0 

Flexory kyčelního kloubu 

 – M. iliopsoas 

 – M. rectus femoris 

 – M. tensor fasciae latae 

 

2 

1 

2 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

Flexory kolenního kloubu 2 1 2 1 

Adduktory kyčelního kloubu 0 0 0 0 

M. piriformis 0 0 0 0 

M. quadratus lumborum 2 2 2 2 

M. pectralis major 2 1 2 1 

M. trapezius – horní část  2 2 2 1 

M. levator scapulae 2 2 2 1 

M. sternocleidomastoideus 2 2 2 2 

Tab. č. 30 Zhodnocení - vyšetření zkrácených svalů 

 

Svalový test 

Svalová síla se zvýšila jen nepatrně ve většině vyšetřovaných oblastech. 

 PHK LHK 

 18.1. 5.2. 18.1. 5.2. 

Flexory prstů 3- OP 3 OP 3 OP 3+ OP 

Extenzory prstů 2+ OP 2+ OP 3 OP 3 OP 

Flexory zápěstí Nevyšetřeno pro bolest 

Extenzory zápěstí  

Flexory loketního kloubu 3+ 3+ 4 4 

Extenzory loketního kloubu 3+ OP 3+ OP 3+ OP 4 OP 

Flexory ramenního kloubu 3 OP 3+ OP 3+ OP 3+ OP 

Extenzory ramenního kloubu 3- 3 3+ 3+ 
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Abduktory ramenního kloubu 3- OP 3 OP 3 OP 3+ OP 

Adduktory ramenního kloubu 3+ 3+ 4 4 

Tab. č. 31 Zhodnocení - svalový test HKK 

 PDK LDK 

 18.1. 5.2. 18.1. 5.2. 

Flexory kolenního kloubu 4- 4 4 4 

Extenzory kolenního kloubu 3 4- 3+ 4 

Flexory kyčelního kloubu 3+ OP 4 OP 4 OP 4+ OP 

Extenzory kyčelního kloubu Pacient pohyb neprovede 

Abduktory kyčelního kloubu 2- 2+ 3 3 

Adduktory kyčelního kloubu 3 3+ 3+ 3+ 

Tab. č. 32 Zhodnocení - svalový test DKK 

- Pozn: * omezený rozsah pohybu 

 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy 

Zde nedošlo k žádnému zlepšení 

 

Hodnocení bolesti na škále od 1 od 10 

Při výstupním vyšetření byla bolest výrazně menší než při vyšetřením vstupním. 

Z průběhu terapií je vidět zlepšující se tendence, ale i tak je potřeba mít na paměti, že bolest 

může kolísat, a že se jedná o subjektivní hodnocení. Proto je dobré brát výsledky hodnocení 

s malou rezervou. 

 18.1. 5.2. 

Pravé MCP a IP klouby při maximálním protažení 

a palpaci 

6 2 

Levé IP klouby při maximálním protažení a palpaci 5 1 

Pravé zápěstí při větším pohybu a při palpaci 7 6 

Levé zápěstí při pohybu a palpaci 6 5 

Pravé předloktí při protažení do supinace a pronace 7 6 - 

Levé předloktí při protažení do supinace a pronace 7 5 

Pravý kolenní kloub při zátěži 7 5 

Levý kolenní kloub při zátěži 7 - 4 

Tab. č. 33 Zhodnocení - bolest na škále od 1 do 10 
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Vyšetření soběstačnosti 

Barthel index: Pacient dosáhl 95 bodů (místo původních 85), ale pořád spadá 

do kategorie ADL2 

Činnost Provedení činnosti Bodové skóre 18.1. 5.2. 

1. Příjem potravy a tekutin Samostatně bez pomoci 10 10 

2. Oblékání S pomocí 5 10 

3. Koupání Samostatně nebo 

s pomocí 

5 5 

4. Osobní hygiena Samostatně nebo 

s pomocí 

5 5 

5. Kontinence moči Plně kontinentní 10 10 

6. Kontinence stolice Plně kontinentní 10 10 

7. Použití WC Samostatně bez pomoci 10 10 

8. Přesun lůžko – židle S malou pomocí 10 15 

9. Chůze po rovině Samostatně nad 50 m 15 15 

10. Chůze po schodech S pomocí 5 5 

Celkem   85 95 

Tab. č. 34 Zhodnocení - Barthel index 

Vyšetření úchopů (dle Nováka) 

Došlo ke zlepšení nehtového úchopu na levé straně. Na pravé straně pacient zlepšil 

štipec, špetku i klíčový úchop. Síla úchopů zůstává snížená 

 

Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

Zde nedošlo k žádnému zlepšení 

 

Neurologické vyšetření  

Vybavení břišních kožních reflexů se z hodnocení 1 dostalo na 3 (normoreflexie), 

jinak nedošlo k žádné změně a vše zůstává s fyziologickými hodnotami. 
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4 ZÁVĚR  

Praxe v Revmatologickém ústavu v Praze byla pro mě velkou a cennou zkušeností. 

Měla jsem možnost se setkat se velkou škálou onemocnění, se kterými se obvykle 

na praxích nesetkávám a měla jsem možnost i získat vlastní zkušenosti s prací s těmito 

pacienty. 

Zpracování teoretické části mi pomohlo k pochopení onemocnění, zorientování 

se v jeho komplikacích a vytřídění vhodných terapeutických postupů při terapii s touto 

diagnózou. 

Práce s pacientem na mé kazuistice byla zajímavá, protože, ačkoli jsem si o diagnóze 

zjistila mnoho informací předem, nakonec jsem byla překvapena klinickým obrazem 

nemoci. Na kůži nebylo možné na některých místech vůbec nabrat řasu a velmi to 

omezovalo pohyby pacienta. o to větší radost jsme s pacientem měli, když se podařilo o tolik 

snížit induraci kůže. 

Pacient nedodržoval režimová opatření a kouřil. Sám i přiznával, že téměř necvičí 

mimo terapie s fyzioterapeutem, i když si uvědomoval, že mu cvičení pomáhá. Přes tato 

fakta ale byla s pacientem během terapií příjemná spolupráce a pacient se během cvičení 

opravdu snažil. 
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Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise FTVS 
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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 v Revmatologickém ústavě v Praze, 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 názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou systémová 

sklerodermie. 

 

Cílem této bakalářské práce je shromáždit obecné informace o diagnóze systémová 

sklerodermie a vypracovat kazuistiku pacienta s tímto onemocněním, včetně vstupního 

vyšetření, průběhu terapií, výstupního vyšetření a zhodnocení efektu terapií.  

 

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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Příloha č.3 – Rentgen aker z 17.1.2018 

 

 

Obrázek 1 - Rentgen aker z 17.1.2018 - z archivu autora 
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Příloha č. 4 - Seznam použitých zkratek 

- bilat. – bilaterálně  

- CT – výpočetní tomografie 

- ČID – částečně invalidní důchod 

- DIP – distální interfalangeální kloub 

- DKK – dolní končetiny 

- DM II – diabetes mellitus 2. typu 

- HKK – horní končetiny 

- HRCT – výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností 

- KR – kineziologický rozbor 

- LDK – levá dolní končetina 

- LHK – levá horní končetina 

- MCP – metakarpofalangeální kloub 

- MRI – magnetická rezonance  

- PDK – pravá dolní končetina 

- PIP – proximální interfalangeální kloub 

- PIR – postizometrická relaxace 

- PNF – proprioneuromuskulární facilitace dle Kabata 

- PHK – pravá horní končetina 

- Pozn. – poznámka  

- RA – revmatoidní artritida 

- st. – stupeň 
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Příloha č. 5 - Seznam tabulek 

Tab. č. 1 Klasifikace Systémové sklerodermie od American Collage 

of Rheumatology z roku 2013 

Tab. č. 2 Vstupní KR - Bodové hodnocení kožní indurace dle Rodnana 

Tab. č. 3 Vstupní KR - obvody končetin 

Tab. č. 4 Vstupní KR - obvody hrudníku 

Tab. č. 5 Vstupní KR - délky končetin 

Tab. č. 6 Vstupní KR - goniometrie HKK 

Tab. č. 7 Vstupní KR - goniometrie DKK 

Tab. č. 35 Vstupní KR - goniometrie páteře 

Tab. č. 36 Vstupní KR - vyšetření zkrácených svalů 

Tab. č. 37 Vstupní KR - Svalový test HKK 

Tab. č. 38 Vstupní KR - svalový test DKK 

Tab. č. 39 Vstupní KR - Barthel index 

Tab. č. 40 Výstupní KR - Bodové hodnocení kožní indurace 

Tab. č. 41 Výstupní KR - obvody končetin 

Tab. č. 42 Výstupní KR - obvody hrudníku 

Tab. č. 43 Výstupní KR - délky končetin 

Tab. č. 44 Výstupní KR - goniometrie HKK 

Tab. č. 45 Výstupní KR - goniometrie DKK 

Tab. č. 46 Výstupní KR - goniometrie páteře 

Tab. č. 47 Výstupní KR - vyšetření zkrácených svalů 

Tab. č. 48 Výstupní KR - svalový test HKK 

Tab. č. 49 Výstupní KR - svalový test DKK 

Tab. č. 50 Výstupní KR - Barthel index 

Tab. č. 51 Zhodnocení -  distance na páteři 

Tab. č. 52 Zhodnocení - Bodové hodnocení kožní indurace 

Tab. č. 53 Zhodnocení - obvody hrudníku 

Tab. č. 54 Zhodnocení - goniometrie HKK 

Tab. č. 55 Zhodnocení - goniometrie DKK 

Tab. č. 56 Zhodnocení - goniometrie páteře 

Tab. č. 57 Zhodnocení - vyšetření zkrácených svalů 

Tab. č. 58 Zhodnocení - svalový test HKK 

Tab. č. 59 Zhodnocení - svalový test DKK 
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Tab. č. 60 Zhodnocení - bolest na škále od 1 do 10 

Tab. č. 61 Zhodnocení - Barthel index 

 


