UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou
ankylozující spondylitida
Bakalářská práce

Vedoucí diplomové práce:

Vypracoval:

Mgr. Kateřina Maršáková

Petr Svoboda

Praha, březen 2018

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl
všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla
předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze, dne
……………………………
podpis

Evidenční list
Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým
podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede
mezi použitými prameny.

Jméno a příjmení:

Fakulta / katedra:

Datum vypůjčení:

Podpis:

______________________________________________________________________

Poděkování
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se účastnili na vytvoření mé
bakalářské práce. Zejména bych chtěl poděkovat své vedoucí Mgr. Kateřině Maršákové,
za její odborné vedení, rady, trpělivost a čas, který věnovala mé práci. Dále bych rád
poděkoval personálu Revmatologického ústavu v Praze, zejména pak Evě Taušové
za jejich vstřícnost a vytváření příjemného pracovního prostředí. Závěrem chci
poděkovat svému pacientovi za jeho ochotnou spolupráci.

Abstrakt

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující
spondylitida
Cíle: Cílem této práce je seznámení s problematikou ankylozující spondylitidy
se zaměřením na fyzioterapii u tohoto onemocnění. Práce dále seznamuje s kazuistikou
pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida.
Souhrn: Bakalářská práce se dělí na část obecnou a část speciální. Obecná část
seznamuje s problematikou onemocnění ankylozující spondylitida. Popisuje její
příznaky, diagnostiku a možnosti léčby, se zaměřením na fyzioterapii a pohybovou
terapii obecně, dále jsou zmíněny možnosti léčby farmakologické, chirurgické a další.
Na konci obecné části je popsána prognóza onemocnění. Část speciální představuje
kazuistiku pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida. Na základě vstupního
kineziologického rozboru je zde vypracován krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační
plán, podle kterého je provedena terapie. Srovnáním vstupního a výstupního
kineziologického rozboru popisuje práce výsledek terapie. Podklady pro vypracování
této práce jsem získal během praxe v Revmatologickém ústavu v Praze, kterou jsem
absolvoval od 15. 1. do 9. 2. 2018.
Klíčová slova: spondylitida ankylozující, diagnóza, léčba, fyzioterapie

Abstract

Title: Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis
of ankylosing spondylitis.
Aim: The aim of this thesis is to introduce the issue of disease of ankylosing
spondylitis, focusing on physiotherapy treatment in this disease. Furthermore the thesis
is introducing a case study of a patient diagnosed with ankylosing spondylitis.
Summary: This thesis is divided into two parts, general part and special part. General
part introduces the issue of ankylosing spondylitis. The general part describes symptoms
of the disease, its diagnostics and ways of treatment, focusing on physiotherapy and
physical exercise in general, furthermore possibilities drug treatment and surgery is
mentioned as well as other ways of treatment. Finally it describes the prognosis of the
disease. Special part introduces a case study of a patient diagnosed with ankylosing
spondylitis. Based on the initial biomechanical assessment the short-term and long-term
rehabilitation plan is evaluated, the therapy carried out according to rehabilitation plan.
By comparing both initial and final biomechanical assessment, the effect of therapy was
concluded. The materials to create this thesis, was gathered during my work experience
in Revmatologický ústav, Prague which I undertook from 15. January 9. to February
2018.

Key words: ankylosing spondylitis, diagnosis, treatment, physiotherapy
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1 ÚVOD
Ankylozující spondylitida, je onemocnění spadající do oboru revmatologie.
Jedná se o zánětlivé onemocnění pojiva v oblasti zejména páteře a SI skloubení,
s typickou postupnou osifikací v těchto oblastech, která jak název onemocnění
napovídá, může vést až ankylózám kloubů.
Toto onemocnění se ovšem může manifestovat i v mnoha jiných tělesných
systémech, může postihovat zrak, vnitřní orgány či vyvolávat periferní artritidu,
u některých pacientů se objevuje takzvaná entezitida. Onemocnění má ve většině
případů poměrně dobrou prognózu, přetrvávajícím problémem je pozdní diagnóza,
kvůli, které se onemocnění často začíná léčit až v období rozvinutějších symptomů.
Hlavním cílem této práce je zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou
ankylozující spondylitida a nashromáždění teoretických poznatků k tomuto tématu.
Práce je rozdělena na část speciální a část obecnou.
V obecné části této práce popisuji teoretické poznatky o onemocnění
ankylozující spondylitida, týkající se klinického obrazu onemocnění, diagnostiky,
průběhu, terapie a prognózy ankylozující spondylitidy.
Speciální část je zpracována v podobě kazuistiky pacienta s diagnózou
ankylozující spondylitida, popisuje průběh jednotlivých terapií, vstupní a výstupní
kineziologický rozbor shrnutí těchto rozborů a na jejich základě sestavení a zhodnocení
terapie. Tato práce vznikla na podkladě mé čtyřtýdenní praxe v Revmatologickém
ústavu v Praze, kterou jsem absolvoval v období od 15. 1. do 9. 2. 2018.
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2 OBECNÁ ČÁST
2.1 REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ
Revmatická

onemocnění

jsou

charakterizována

zánětlivými

procesy,

které nejčastěji postihují pojivovou tkáň a pohybový aparát, někdy ale i vnitřní orgány.
Patří mezi ně více než sto druhů různých onemocnění. (Bennington-Castro, 2017)
Tato skupina onemocnění je velmi rozmanitá svou příčinou vzniku, vývojem,
ale i klinickým obrazem a samozřejmě prognózou. Je tedy jasné, že je třeba při jejich
léčení více odborníků z různých oblastí medicíny, jako jsou lékař, rehabilitační lékař,
fyzioterapeut, ergoterapeut a další. (Kolář a kol., 2009)
Vznik

revmatických

onemocnění

je

ovlivněn,

jak

vnějšími

faktory,

tak vnitřními, mezi nimi i faktory genetickými. Souvislost s genetikou je dnes již
potvrzena u většiny revmatických onemocnění. Pouze u malého procenta těchto
onemocnění je však určena konkrétní genová mutace, která je způsobuje. Většinou
se tedy jedná o soubor genetických faktorů, které jsou nám více, či méně známe
a působení dalších vlivů vnějšího i vnitřního prostředí, které dohromady vedou
ke vzniku nemoci. (Hochberg a kol., 2014)
Revmatická onemocnění, jak je již zmíněno výše, zahrnují mnoho onemocnění,
mezi něž patří i revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, systémový lupus
erythematodes, dnavá artritida a mnoho dalších. (Watts a kol., 2013)

2.2 SPONDYLARTRITIDY
Jedná se o skupinu zánětlivých revmatických onemocnění zahrnujících několik
chorob. Tyto choroby jsou ankylozující spondylitida, reaktivní artritida, psoriatická
artritida, artritidy s ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou chorobou jinak také nazývané
enteropatické a nediferencované artritidy. (Hochberg a kol., 2014; Watts a kol., 2013)
Tato skupina nemocí se vyznačuje určitými typickými projevy, které mohou být
buď axiální, nebo periferní. K axiálním projevům patří sakroileitida, ranní ztuhlost
trvající déle než půl hodiny, bolesti v druhé půlce noci, bolesti zad, které odeznívají
při pohybu nikoli v klidu. K periferním projevům řadíme periferní artritidu, entezitidu
a daktylitidu. Společným znakem těchto chorob je také přítomnost antigenu HLA-B27.
(Hochberg a kol., 2014)
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2.3 ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDA
2.3.1 Definice
Dle Amblera (2011) je ankylozující spondylitida (AS), jinak také morbus
Bechtěrev, onemocnění osového orgánu charakterizované zánětem, lokalizované
především do oblasti meziobratlových kloubů, které postupně srůstají a zanikají. Častěji
se vyskytuje u mužů a začíná většinou v mladším věku. Mezi prvními příznaky
se objevuje bolest v oblasti bederní páteře, dále bývá zvýšená krevní sedimentace.
Typickým znakem je pozitivita antigenu HLA-B27 a RTG nález na sakroiliakálních
kloubech.
K ankylozující spondylitidě dále patří i další projevy, jako jsou záněty
kořenových kloubů, iritida dále také sakroileitida která se manifestuje bolestí,
ještě před pozitivním rentgenologickým nálezem. (Khan, 2002)

2.3.2 Epidemiologie
Ankylozující spondylitida je ovlivněna genetikou, přestože přesný mechanismus
působení genů na vznik choroby neznáme. Pozorování ukazuje značné zvýšení šance
na výskyt onemocnění, pokud má člověk v blízké rodině nějakého příslušníka,
který tímto onemocněním trpí. Například pokud má nějaký rodinný příslušník v přímé
rodové linii a s jednogeneračním rozdílem m. Bechtěrev, riziko vzniku vzrůstá na 10%,
pokud má jedinec antigen HLA-B27 vzrůstá riziko na 20%, na druhé straně pokud je
jedinec HLA-B27 negativní riziko klesá na jedno procento. Z toho tedy jasně vyplívá
vazba onemocnění na antigen HLA-B27 a dědičnost predispozice k onemocnění.
Nemoc se častěji vyskytuje u mužů, dříve bylo všeobecně za to, že poměr
muži:ženy je až 9:1, novější studie však ukazují, že tento poměr je spíše 3:1 či dokonce
2:1. tato změna je patrně dána všeobecnou dostupností testovacích metod a zvýšenou
informovaností ženské populace o nemoci. Dále ze studií vyplývá, že ženy mají
predilekčně nižší míru ankylózy a omezení pohybu, průběh nemoci je tedy celkově
lehčí, což logicky vede i k menší potřebě vyhledání lékařské pomoci. (Hochberg a kol.,
2014)
Dle Gouveia a kol. (2012) mají ženy výraznější manifestaci periferních obtíží.
Dále nacházíme značnou různorodost výskytu v populaci z hlediska geografie
i etnických skupin, výskyt onemocnění v populaci je od 0.1% po 1.4%. Tento rozdíl
vzniká opět v důsledku přítomnosti antigenu HLA-B27. V černošské populaci se tento
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antigen vyskytuje minimálně, tudíž i AS se zde objevuje ve velmi malé míře. Naproti
tomu bělošská populace vykazuje vetší výskyt zmíněného antigenu a tudíž i častější
výskyt AS. (Colbert a kol., 2014)

2.3.3 Etiopatogeneze
Jak je již zmíněno výše, velmi významné je pro vznik AS působení antigenu
HLA-B27, ikdyž nevíme přesně jakým mechanismem. Tento antigen má jisté typické
vlastnosti, ty zahrnují specifickou vazbu na proteiny, tendenci k chybnému vytvoření
prostorové struktury a predilekci k formování určitých látek při jeho recyklaci
na povrchu buňky. Jedna z těchto vlastností patně stojí za důvodem, proč hraje
HLA-B27, tak významnou roli ve vzniku AS. (Colbert a kol., 2014)
HLA-B27 je „human leukocyte antigen subtypes B*2701-2759“ tedy antigen
vyskytující se na povrchu bílých krvinek mající více podtypů. HLA obecně jsou
antigeny na povrchu bílých krvinek, tyto antigeny obvykle umožňují imunitnímu
systému rozeznávat zdravou tkáň od cizorodého materiálu. (Burke, 2017)
Faktem ovšem je, že pouhý výskyt tohoto antigenu pro vznik onemocnění
nestačí, z genetického hlediska hrají ve vzniku onemocnění roli, ještě další látky typu
HLA. Se vznikem onemocnění souvisí i zvýšené množství některých interleukinů
a TNF-α. (Gouveia a kol., 2012)

2.3.4 Klinický obraz onemocnění
Onemocnění se obvykle vyskytuje ve třetím desetiletí života, výskyt
onemocnění po 45 roku života je dosti vzácný, objevuje se u méně než 5% nemocných,
naproti tomu výskyt ve druhé dekádě života zaznamenáváme u 10-20% nemocných.
Z hlediska věku se také u pacientů, kteří jsou HLA-B27 negativní vyskytuje v průměru
o 10 let později. Jak již bylo zmíněno výše u mužů má choroba obvykle rychlejší průběh
se silnějšími příznaky. (Watts a kol., 2013)
Typickým průvodním znakem nemoci je sakroileitida, která je v pozdějším
stádiu dobře zobrazitelná na RTG (viz obr č. 1), kterou pacient subjektivně pociťuje
jako tupou bolest hýždí, tato bolest je zároveň doprovázena pocitem ztuhlosti.
Symptomy sakroileitidy může pacient v začátcích onemocnění pociťovat jen přechodně,
či na jedné straně více a na druhé méně, nebo dokonce vůbec. Tato bolest však pozvolna
narůstá a mizí periody bez bolesti a postupně se dostavuje i zmíněná ztuhlost. (Khan,
2002) Kolář a kol. (2009) dokonce uvádí, že bolest, také zvaná zánětlivá bolest zad,
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nemusí být primárně lokalizována do oblasti hýždí, ale může se objevit v kterémkoli
úseku osového orgánu.

Obr. č. 1 – RTG nález sakroileitidy (Hochberg a kol., 2014)
Ankylozující spondylitida tedy může mít i vzácnou descendentní formu, která je
charakteristická začátkem ve vyšších úsecích páteře a postupném rozvoji kaudálním
směrem. (Kolář a kol., 2009; Olejárová, 2008)
Pro bolest je navíc typické, že je horší ráno, kdy přetrvává společně se ztuhlostí
déle než třicet minut, nelepší se odpočinkem, ale naopak je možné ji rozcvičit. Dalším
obvyklým znakem je, že pro odeznění bolest pomáhá teplá voda a asi v 75% je dobře
ovlivnitelná nesteroidními antirevmatiky, kdy odeznívá nejpozději do čtyřiceti osmi
hodin od prvního podání. (Hochberg a kol., 2014)
Ztuhlost a omezení pohybu v oblasti páteře jsou zpočátku onemocnění
způsobeny zánětem, postupem času ovšem přechází v omezení v důsledku osifikací,
které se vytvářejí podél kloubních spojení. Může se jednat o takzvané syndesmofyty,
které přemosťují meziobratlové ploténky, ale může dojít i k ankylóze articulatio
zygapophysialis, tedy kloubu mezi artikulárními výběžky obratlů, což opět vede
k výraznému omezení hybnosti, v pozdních fázích nemoci se také může objevovat
osteoporóza a osteoporotické zlomeniny. (Watts a kol., 2013)
Syndesmofyty vznikají postupnou osifikací okrajové části anulus fibrosus
meziobratlové ploténky, až se nakonec utvoří jakési kostěné přemostění sousedních
obratlů, které vede k úplné ankylóze meziobratlového spojení. Vytvoření syndesmofytů
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je značně individuální a záleží na aktivitě nemoci, ukazuje se ovšem, že pokud jsou
již nějaké syndesmofyty vytvořené, je velmi pravděpodobný jejich další rozvoj, stejně
tak zvýšená hladina CRP v krvi často svědčí pro větší pravděpodobnost vytvoření
syndesmofytů. V případě, že dojde k ankylóze ve větším počtu kloubů páteře, nazývá se
takováto páteř pro svůj vzhled na RTG „bambusová tyč“. Je třeba ovšem dodat,
že pokročilá ankylotizace ve větším počtu meziobratlových spojení je v dnešní době
poměrně vzácná. (Khan, 2002; Watts a kol., 2013)
Často přehlíženou klinickou manifestací může být bolest v oblasti přední stěny
hrudního koše, která svědčí pro její zánět. Tento je nejčastěji primárně lokalizován
do oblasti symphysis manubriosternalis. Je málo časté aby se provádělo MRI v oblasti
přední stěny trupu, a tak může tento příznak zůstat bez povšimnutí. Pro pacienta ovšem
znamená značné omezení hybnosti v této oblasti. (Weber a kol., 2012)
Další z postižených kloubů mohou být kořenové klouby – tedy ramenní
a kyčelní a to asi v 50 % případů. U kyčelních kloubů může buď dojít k postupné
deformitě hlavice femuru a poté až k ankylóze, anebo se postupně vyvíjí pruh osteofytů
v oblasti spojení hlavice s krčkem, které zúží kloubní prostor a vedou taktéž ke ztrátě
pohyblivosti, druhá varianta je poněkud častější. K deformitám a nakonec i ankylóze
může také docházet v kloubu ramenním. (Hochberg a kol., 2014)
Pokud se podíváme na další skupinu kloubů, tedy klouby periferní, zjistíme,
že jsou postiženy asi ve 30 % případů a to často přechodně a více na dolních
končetinách. Nejčastěji jeden nebo několik kloubů, tedy mono- či oligo- artritida, méně
často pak i polyartritida. Rozpad kloubních struktur nebo ankylóza periferních kloubů
jsou potom zcela ojedinělé. (Watts a kol., 2013)
U AS se také setkáváme entezitidou. Jedná se o zánět v oblasti úponu šlach,
zatím není přesně známo, zdali se jedná o zánět vyvolaný autoimunitním procesem,
nebo jinými příčinami, jako jsou mechanické či genetické. Ve výsledku ovšem zůstává
stejný projev chronického zánětu, tedy bolestivost, zejména na dotek, omezení pohybu
a možnost následného poškození úponu šlachy. (Sudoł-Szopińska a kol., 2015)
Příznaky mohou být i mimokloubní, nejčastějším z nich je uveitida tedy zánět
živnatky oka. Manifestuje se zarudnutím oka, způsobeným zvýšeným prokrvením, dále
se projevuje bolestí, zvýšeným slzením, světloplachostí a rozostřeným viděním.
Pro uveitidu u AS je typická rezistence na běžné léky proti uveitidě, často bývá
chronická nebo recidivující, někdy se také manifestuje jen na jednom oku.
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Při dlouhodobě neřešené uveitidě může dojít k různým poruchám zraku. (Gouveia a
kol., 2012)
AS se dále někdy mimokloubně projevuje i v oblasti vnitřních orgánů, jako jsou
ledviny, plíce – postižením parenchymu, nejedná se tedy o sekundární dýchací obtíže
vyvolané bolestí a sníženou mobilitou hrudního koše, dále postihuje srdce a tenké
a slepé střevo, postižení střev je z orgánových postižení nejčastější, u AS mohou být
méně často postiženy i další části trávicího traktu.
Jedním z pozdních, ale relativně častých příznaků je neurologické poškození
a to nejčastěji syndrom kaudy. Pacient tedy může pociťovat bolesti v oblasti DKK,
rektální nebo genitální, dále může docházet k poruchám čití nebo i motoriky a v pozdní
fázi i k poruše funkce sfinkterů. Málo častý, ale možný je také atlantookcipitální posun
a s ním spojené utlačení míchy. (Hochberg a kol., 2014)

2.3.5 Diagnostika
2.3.5.1 Zobrazovací metody
Dlouho používanou metodou pro ozřejmění onemocnění je RTG vyšetření.
V rámci RTG existuje několik škál, které hodnotí míru poškození tkáně v rámci
onemocnění a to především z hlediska osifikací. První z nich je Bath Ankylosing
Spondylitis Radiology Index (BASRI), výhodou této metody je že hodnotí kromě krční
páteře SI skloubení a bederní páteře i kyčelní klouby (BASRI-hip method). Druhou
metodou je Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score (SASSS), která hodnotí změny
na zadní a přední části lumbální páteře, třetí metoda je od této odvozená a nazývá se
modified SASSS a hodnotí přední část bederní a krční páteře.
Všechny tři metody mají své výhody i nevýhody, avšak obecně je hlavní
výhodou RTG zobrazení jasný a z dlouhodobého hlediska dobře porovnatelný výsledek,
nevýhodou těchto metod je samozřejmě zátěž pacienta rentgenovým zářením a také
fakt, že rozvoj změn pozorovatelných na RTG snímcích je značně pomalý. Obvykle se
tedy pořizuje snímek v dvouletých cyklech s jednoletým odstupem, nebyly na snímcích
pozorovatelné žádné změny. Další nevýhodou je nehodnocení změn na hrudní páteři
pro jejich špatnou pozorovatelnost v rámci fyziologických struktur a také nemožnost
hodnotit ankylotizaci articulationes zygapophysialii. (Ulusoy a kol., 2010)
Další zobrazovací metodou používanou u AS je MRI. Tato metoda se velmi
osvědčila zejména v začátku onemocnění, kdy zjednodušuje jeho zachycení a včasný
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nástup léčby. Díky MRI můžeme určit, že v dané oblasti probíhá zánět, v době kdy je
ještě negativní RTG nález. V tomto období se mluví o takzvané axiální spondylartritidě,
protože pro stanovení diagnózy AS je třeba pozitivního radiologického nálezu. Pomocí
MRI je tedy možné detekovat otok kostní dřeně v oblasti SI skloubení nebo obratlů,
jakožto ukazatel zánětu. Pozitivní nález také dává vědět o budoucích změnách
ve struktuře, ještě dříve než k nim skutečně dojde. Ani MRI ovšem není stoprocentně
spolehlivé, může se stát, že je nález negativní i u pacienta s probíhající AS. (Golder
a Schachna, 2013; Hochberg a kol., 2014)
Ultrazvuku se přímo pro ozřejmění onemocnění nepoužívá, ale využívá se jako
vedlejší diagnostická metoda, při podezření na entezitidu, zejména v oblasti úponu
palmární aponeurosy nebo úponu Achillovy šlachy (Golder a Schachna, 2013)
2.3.5.2 Laboratorní vyšetření
Hlavním ukazatelem pro možnost probíhající AS je antigen HLA-B27, který jak
je již zmíněno výše se vyskytuje u značné většiny pacientů s tímto onemocněním.
Dále se také stanovuje hladina CRP, která je obvykle zvýšená a rychlost
sedimentace erytrocytů, jež je rovněž zvýšená. Tyto ukazatele zánětu jsou ovšem
obvykle lépe využitelné pro sledování průběhu revmatoidní artritidy nebo zánětlivého
onemocnění střev a mohou ukazovat spíše na periferní aktivitu nemoci. (Golder
a Schachna 2013; McVeigh a Cairns 2006)
2.3.5.3 Kritéria pro stanovení diagnózy AS
Pro stanovení diagnózy se používají modifikovaná newyorská kritéria, která
vznikla v roce 1984. Kritéria stanoví, že proto, aby byla pacientovi diagnostikována AS
je třeba, rentgenologicky prokázaná sakroileitida a pacient navíc vykazuje jedno
nebo více ze tří klinických kritérií.
Sakroileitida se dělí do čtyř stádií (viz tab. č. 1). Pro stanovení diagnózy musí
být sakroileitida alespoň druhého stupně bilaterálně anebo třetího či čtvrtého stupně
unilaterálně. Klinická kritéria jsou za prvé – bolest a ztuhlost zad, která trvá déle než tři
měsíce a nelepší se v klidu ale naopak s pohybem, za druhé – omezení pohybu L páteře
v rovině frontální i sagitální a za třetí – omezená exkurze hrudního koše. (Šenolt, 2011)
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Tab. č. 1 – stádia sakroileitidy podle nálezu RTG (Šenolt, 2011)
0. stadium – normální nález
1. stadium – neurčité změny
2. stadium – minimální abnormalita (eroze, skleróza)
nepostihující kloubní štěrbinu
3. stadium – definitivní sakroileitida s rozšířením
nebo zúžením kloubní štěrbiny
4. stadium – kompletní ankylóza v kloubu

Problémem AS, je její opožděná diagnostika, která jé v průměru opožděná o 6-9
let v ČR pak průměrně o 9,3 roku. To je dáno jednak malou informovaností
zdravotnických pracovníků, kteří nepracují v oboru revmatologie a také pozdním
rozpoznáním sakroileitidy. (Pavelka a kol., 2009)
Se

snahou

zrychlit

diagnostiku,

vytvořila

ASAS

(Assessment

of SpondyloArthritis Society) novější diagnostickou škálu pro zjištění takzvaných
axiálních spondylartritid (= axiální SpA), jedná se o širší skupinu onemocnění,
pod které AS spadá. Diagnostika vychází z pozitivního nálezu na MRI a přítomnosti
antigenu HLA-B27 spojené s některým z klinických kritérií (viz obr. č. 1).
Je prokázáno, že axiální SpA, která není průkazná na RTG, ale jen na MRI je stejně
závažná, jako axiální SpA s pozitivním RTG nálezem. Pozitivní RTG nález tedy
ukazuje pouze fakt, že je onemocnění přítomné již v rozvinutější fázi.
Tato časná diagnostika umožňuje rychleji začít u pacienta s terapií,
která například v případě biologické léčby je již v tomto časném stadiu účinná a pomáhá
snížení zánětu jak v oblasti páteře tak SI skloubení. Je třeba podotknout, že ne všichni
pacienti s axiální SpA jsou později přiřazeni do skupiny pacientů s AS. (Pavelka a kol.,
2009; Šenolt, 2011)
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Obr. č. 2 – Kritéria hodnocení SpA (Pavelka a kol. 2009)
2.3.5.4 Testy pro hodnocení aktivity nemoci
Aktivita nemoci se obvykle měří pomocí Bath Ankylosing Spondylitis Activity
Index (BASDAI) jedná se o dotazník vyplňovaný pacientem, zahrnující otázky týkající
se bolesti v různých tělesných segmentech, únavy a ranní ztuhlosti. Výstupem je
hodnocení od 0 (= žádné příznaky) bodů do 10 (= maximálně vystupňované příznaky)
bodů. Pro měření funkční zdatnosti pacienta se používá obdobný test Bath Ankylosing
Spondylitis Functional Index (BASFI).
Dalším ve světě používaným indexem je BASMI tedy Bath Ankylosing
Spondylitis Metrology Index, který hodnotí taktéž na stupnici od 0 bodů do 10 bodů,
míru pohyblivosti páteře. Skládá se z modifikovaného Schoberova příznaku, lateroflexe
lumbální páteře, Forestierovy fleche, rotace krční páteře a intermaleolární vzdálenosti.
(Watts a kol., 2013)
2.3.5.5 Diferenciální diagnostika
První z podobných onemocnění je DISH tedy difúzní idiopatická skeletální
hyperostóza. Hlavními rozdíly jsou fakt, že DISH nepostihuje pouze osový orgán,
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ale i další klouby a také to, že při tomto onemocnění nedochází k zánětu. Onemocnění
se typicky manifestuje na hrudní páteři, ikdyž je možné zasažení SI skloubení
s kalcifikací okolních ligament a tedy zatuhnutí SI skloubení, na rozdíl do AS
však nedochází k erozi kloubních ploch.
Dále může jít o zánětlivé postižení SI skloubení samostatně. Do této skupiny
spadá OCI – Osteitis Condensans Ilii, není přítomen antigen HLA-B27 a zánětlivé
ukazatele jsou v normě. Infekční sakroileitidy – k odlišení slouží přítomnost
patogenního agens. Sakroileitida se také může vyskytnout při sarkoidóze, od AS
se odlišuje pomocí biopsie. (Antonelli a Magrey, 2017)
Další postižení SI skloubení může vzniknout v případě osteoartrózy, ojediněle je
SI postiženo při dnavé artritidě. V rámci jiných onemocnění může být postižena páteř
a to

v případě

ochronózy,

hyperparathyroidismu,

hemochromatózy,

fluorózy

a chondrokalcinózy. Tato onemocnění vyvolávají ztrátu pohyblivosti, kalcifikaci
až zánik meziobratlových plotének. (Pavelka a kol., 2003)
Je také třeba odlišit AS od ostatních typů spondylartritid, jako jsou reaktivní,
psoriatická a další. (Olejárová, 2008)
2.3.5.6 Fyzikální vyšetření
Vedle vyšetření kloubní vůle typicky postiženého SI skloubení, které se jednak
manifestuje bolestí, ale také recidivujícími blokádami, je třeba vyšetřit aspekčně
celkovou posturu pacienta, ale především provést vyšetření v oblasti trupu a páteře.
(Kolář a kol., 2009; Olejárová, 2008)
Páteř nejdříve vyšetřujeme aspekcí, kdy hodnotíme její zakřivení – lordózu,
kyfózu, či případnou skoliózu, dále si všímáme tvaru břišní stěny a dechové vlny.
Je také třeba změřit omezení exkurze hrudního koše, jedná se sice o relativně pozdější
příznak, ale u tohoto ukazatele je výhodou, že se u jiných onemocnění páteře
nevyskytuje. Palpačně vyšetřujeme, napětí měkkých tkání a jejich bolestivost
při dotyku. Obzvláště důležitým ukazatelem je rozvoj jednotlivých úseků páteře
během pohybu. (Olejárová, 2008; Pavelka a kol., 2003)
2.3.5.7 Měření exkurze pohybu páteře
Výše zmíněné rozsahy pohybu páteře a exkurzi hrudního koše měříme následovně:
 Exkurze

hrudního

koše:

Měříme

ideálně

přes

xyfosternale,

popř.

přes mezosternale. Obvod změříme 3x v max. inspiriu a max. expiriu.
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Zprůměrované hodnoty inspiria a expiria od sebe odečteme, vyjde nám hodnota
pružnosti/exkurze hrudního koše.
 Schoberův příznak: Slouží k měření rozvoje L páteře. Vzdálenost (u dospělého
pacienta) měříme od trnového výběžku obratle L5, druhý bod leží 10 cm
kraniálním směrem. Pacient se ve stoji uvolněně předklání, vzdálenost
mezi oběma body by se měla zvětšit alespoň o 4 cm.
 Stiborův příznak: Slouží k měření rozvoje Th a L páteře. Vzdálenost měříme
od trnového výběžku obratle L5 k trnovému výběžku obratle C7. Pacient
se ve stoji uvolněně předklání, vzdálenost mezi oběma body by se měla zvětšit
alespoň o 7-10 cm.
 Forestierova fleche: Ukazuje na křivku Th a C páteře. Pacient se postaví zády
těsně ke zdi a snaží se k ní přitisknout týl. Měříme vzdálenost protuberantia
occipitalis externa ode zdi. Vzdálenost je za fyziologického stavu nulová.
 Čepojevův příznak: Slouží k měření rozsahu pohybu C páteře do flexe.
Vzdálenost měříme od trnového výběžku obratle C7, druhý bod leží 8 cm
kraniálním směrem. Pacient provádí flexi C páteře, vzdálenost mezi oběma
body by se měla zvětšit alespoň o 3 cm.
 Ottův inklinační a reklinační příznak: Slouží k měření rozsahu pohybu Th páteře
do flexe a extense. Vzdálenost měříme od trnového výběžku obratle C7, druhý
bod leží 30 cm kaudálním směrem. Při měření inklinační vzdálenosti pacient
provádí flexi Th páteře, vzdálenost mezi oběma body by se měla zvětšit alespoň
o 3,5 cm. Při měření reklinační vzdálenosti pacient provádí extensi Th páteře,
vzdálenost mezi oběma body by se měla průměrně zmenšit o 2,5 cm.
 Thomayerův příznak: Hodnotí rozvoj v oblasti celé páteře, jedná se o méně
specifický test. Pacient se ve stoje předklání, měří se vzdálenost daktilion
podložka. Fyziologicky je tato vzdálenost nulová. Menší specifita zkoušky je
dána tím, že pohyb může být nahrazen v kloubech kyčelních.
 Zkouška lateroflexe: Hodnotí rozsah páteře do lateroflexe. Pacient je
ve vzpřímeném stoji, prsty rukou nataženy, uklání se ke straně. Měříme, o kolik
cm se při provádění posune daktilion.
 Flexe C páteře: Hodnotí pohyblivost C páteře. Pacient se pokusí bradu
přitisknout na sternum, ústa zůstávají zavřená. Měříme vzdálenost brada
sternum, fyziologická vzdálenost je nulová. (Haladová a Nechvátalová, 2005)
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2.3.6 Léčba onemocnění
2.3.6.1 Fyzioterapie
Fyzioterapie a obecně pohybová léčba je z hlediska zachování pracovní
schopnosti a samostatnosti zejména v těžších případech onemocnění pro pacienta
naprosto zásadní a stává se doživotní nutností, protože do značné míry ovlivňuje
pohyblivost hrudního koše, páteře, napomáhá udržovat vzpřímenou posturu, snižuje
bolestivost a ztuhlost, působí také proti rozvoji deformit. (Khan, 2002; Kolář a kol.,
2009)
Cíl fyzioterapie tedy spočívá ve zpomalení progrese onemocnění, uchování
hybnosti a snížení ztuhlosti. Pro dosažení cíle je zásadní ochota pacienta spolupracovat
a přijmout denní pohybovou terapii jako součást svého životního stylu.
V pozdější fázi onemocnění, kdy pacient již zná cviky, které by měl denně
praktikovat, není třeba častých návštěv fyzioterapeuta, postačí pouze občasná
terapeutická jednotka, pro kontrolu a případnou úpravu cviků na základě zhodnocení
jejich efektivity skrze vyšetření aktuálního stavu pacienta. (Hochberg a kol., 2014)
Cvičení odstupňujeme dle aktivity nemoci, při vysoké aktivitě volíme cviky
pro udržení rozsahu pohybu, využíváme technik měkkých tkání s předehřátím,
při aktivním cvičení vycházíme z antalgické polohy, dále se zaměřujeme na respirační
fyzioterapii.
Při střední a nízké aktivitě nemoci provádíme mobilizace páteře, žeber a SI
skloubení pomocí neuromuskulárních technik, nárazové manipulace jsou nevhodné.
Zaměřujeme se na korekci postury, vyrovnání svalových dysbalancí, aktivaci hlubokého
stabilizačního systému a nácviku hrudního dýchání. Můžeme se také věnovat nácviku
celkových

relaxačních

technik,

dále

se

zaměřujeme

na

rozvoj

koordinace

a somatognozie. (Kolář a kol. 2009)
Pohybová terapie by se měla skládat z posilování a lehkého strečinku
a to zejména v oblasti páteře, hrudního koše a kořenových kloubů. Dále se u pohybové
autoterapie ukazuje velký přínos cvičení pro zvýšení kardiovaskulární zdatnosti,
oproti pouhému samotnému cvičení pro udržení rozsahu pohybu. (Hsieh a kol., 2014;
Khan 2002)
Z analytických posilovacích a protahovacích cviků je možné provádět například
kliky proti zdi, které mají výhodu v udržování mobility hrudního koše a páteře směrem
do extense a zároveň protažení m. triceps surae. Vhodné jsou také cviky pro udržení
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pohybu kořenových kloubů, zejména v kyčlích směrem do extense a také cviky
pro udržení plného rozsahu extense kolenních kloubů.
Cviky zaměřené na pohyblivost páteře je vhodné cvičit zejména směrem
do extense lateroflexe a rotací, buď vsedě na židli, nebo v podporu vpředu klečmo,
pro cvičení

do

extense

je

také

dobře

využitelná

poloha

vleže

na

břiše

s následným nadzvedáváním trupu. (Khan, 2002)
Důležitou součástí pohybového režimu u AS je také nácvik hrudního stereotypu
dýchání se zapojením bránice. To umožňuje udržet co největší možnou mobilitu
hrudního koše. Můžeme využívat jak statické, tak dynamické respirační fyzioterapie.
Pro maximální efekt respirační fyzioterapie je vhodné odstranit případné dysbalance
mezi pektorálním a mezilopatkovým svalstvem. Při terapii klademe důraz především
na pacientem kontrolovaný aktivní výdech. (Pavelka a kol., 2003; Zýková, 2013)
V raném stadiu nemoci, kdy nejsou radiologicky zobrazitelné změny na páteři,
se ukazuje značná účinnost McKenzie metody, pro udržení rozsahu pohybu L páteře.
Při studii zahrnující padesát pacientů s dvanácti týdenním programem cvičení
pod dohledem fyzioterapeuta a následným dvanácti týdenním cvičením totožných cviků
v domácím prostředí, kdy jedna skupina cvičila dle McKenzie metody a druhá podle
klasického cvičebního programu jak jej popisuje Khan (2002), dosáhla skupina cvičící
dle metody McKenzie výrazně lepších výsledků.
Ukázalo se, že metoda McKenzie napomohla zvýšení rozsahu pohybu v oblasti
L páteře do všech exkurzí a zlepšení, respektive udržení celkové postury, zejména
fyziologického zakřivení L páteře. Dále se také snížila subjektivně pociťovaná aktivita
nemoci, tedy pocit ztuhlosti, bolestivost a unavitelnost. (Rosu a Ancuta, 2015)
Z mobilizačních technik pro udržení rozsahu pohybu a zmírnění bolestivosti je
například prokázán efekt mobilizace pomocí metody Ketleborn, předpokladem
mobilizace je pochopitelně nepřítomnost ankylotizace. Pro maximalizaci efektu
můžeme upravit intenzitu mobilizace podle aktivity nemoci, v období nižší aktivity je
možné cvičit s vyšší intenzitou, nežli v období vysoké aktivity nemoci. Mobilizace
ve spojení s aktivním cvičením ukázala výrazně lepší výsledky, než samostatné aktivní
cvičení spojené s masáží a hydroterapií. (Tricás-Moreno a kol., 2016; Lange a kol.,
2016)
Vhodné je také zařazení skupinové terapie, zaměřené podobně jako individuální
cvičení. Kromě jiných pomůcek představují ideální nářadí žebřiny, visy fungují
21

korekčně pro postavení osového orgánu. Skupinová cvičení mají dobrý vliv na motivaci
a psychiku jedince. (Kolář, 2009)
Je tedy zřejmé, že fyzioterapie a zejména aktivní cvičení je jeden
z nejdůležitějších přístupů v léčbě AS a pacienta je třeba soustavně motivovat a vést
k dennímu pohybovému režimu. (Pavelka a kol., 2003)
2.3.6.2 Sport
Pro udržování pohybového režimu jsou vhodné také méně náročné sporty.
Nejčastěji doporučovaným sportem je plavání, mimo jiné pro jeho vliv na relaxaci
jedince. Plavání dále zvyšuje kapacitu plic a celkovou zdatnost jedince. Pacient ideálně
volí bazén s teplou vodou, která napomáhá uvolnění ztuhlosti a snížení bolestivosti.
(Olejárová, 2008; Khan 2002)
Výbornou alternativní volbou sportu pro pacienty s AS může být Tai Chi Chuan.
Jedná se o čínské bojové umění, u kterého se potvrdil výrazný pozitivní dopad na zdraví
jedince, v dnešní době se však v převážné většině případů využívá pouze jako zdravotní
cvičení, nikoli k sebeobraně. Studie z roku 2008 ukazuje, že Tai Chi má příznivý dopad
na průběh onemocnění u AS.
Výhodou cvičení Tai Chi je velmi pomalé provádění pohybů spojené s dechem,
které u AS napomáhá udržet dechovou kapacitu a zároveň pacienta vede k uvědomění si
vlastního těla a jeho pohybů a polohy v prostoru. Cviky se provádějí v nízkém podřepu,
v případě periferních artropatií v oblasti DKK je třeba cvičení uzpůsobit a zvýšit podřep
tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování kloubních struktur. (Lan a kol., 2013)
2.3.6.3 Fyzikální terapie a balneologie
Pacienti s onemocněním AS obecně dobře reagují na aplikaci tepla,
která napomáhá snížení ztuhlosti a bolestivosti. (Hochberg a kol., 2014)
Jedna

z možných

aplikací

tepla

je

hydroterapie

v podobě

celkových

hypertermních koupelí 38-40 °C, dále subakvální masáže, pacienti také dobře reagují
na sirné a radonové koupele, využívají se peloidní koupele a zábaly. (Capko, 1998)
Celkové pozitivní termoterapie se využívá v podobě klasické anebo infračervené
sauny. Z fototerapie je možná lokální aplikace laseru s protizánětlivým účinkem
a to s doporučenou dávkou energie 0,4-1,75 J/cm. Z hlediska tlumení zánětu lze využít
celkové kryoterapie. (Capko, 1998; Tricás-Moreno a kol., 2016)

22

V neposlední řadě se používá elektroterapie především pro její analgetický
a spasmolytický účinek. Využíváme tedy diadynamické proudy především CP a LP,
interferenční proudy s frekvencí konstantní 100 Hz nebo frekvencí rytmickou 0-100 Hz,
Trabertův proud nebo proudy TENS. Pro zmírnění bolesti se dále aplikuje
magnetoterapie, pro analgezii a myorelaxaci také ultrazvuk. (Capko, 1998; Kolář a kol.,
2009; Zýková, 2013)
Jednotlivé procedury mohou být součástí lázeňského pobytu, který indikuje
revmatolog, kontraindikací je narůstající aktivita nemoci a těžká postižení orgánů.
(Kolář a kol., 2009; Olejárová, 2008)
2.3.6.4 Režimová opatření
Kromě pravidelné pohybové aktivity, je třeba také staticky za pomoci
polohování v noci a dynamicky během dne udržovat vzpřímenou posturu. Doporučuje
se tvrdá matrace, měkká nebo vodní postel jsou nevhodné. Ideální je žádný nebo velmi
nízký polštář, aby se předešlo fixaci flekčního postavení C páteře. Pacient by měl spát
na zádech, aby bylo zachováno napřímení celé páteře.
Přes den musí pacient kontinuálně kontrolovat svoji posturu, snaží se udržet
napřímení páteře. Není ani vhodné, aby dlouho seděl, ovšem pokud je to nezbytné, např.
v zaměstnání, musí zde obzvlášť pečlivě sledovat a korigovat své držení těla. Pokud je
to možné, doporučuje se střídat polohy vsedě a ve stoje. Během pracovní pauzy pacient
může kompenzovat sed lehnutím si na tvrdou podložku, případně některým z cviků
pro rozsah pohybu v oblasti páteře. V ideálním případě pacient také pravidelně
pohybuje krční páteří do flexe a extense jako prevenci tuhnutí. Pacienta je také třeba
varovat před vznikem návykového úklonu hlavy. (Khan, 2002; Pavelka 2003)
2.3.6.5 Farmakoterapie
Vzhledem k tomu, že není přesně znám mechanismus vzniku nemoci, není
ani známa kauzální léčba. V léčbě se symptomaticky používají NSA (nesteroidní
antirevmatika), dále DMARDs, tedy léky modifikující průběh nemoci a s největší
efektivitou biologická léčba jinak také nazývaná TNF blokátory, která se někdy řadí
do skupiny DMARDs, vzhledem k faktu, že ovlivňují průběh nemoci. Glukokortikoidy
se v léčbě AS používají spíše okrajově zejména proti periferním projevům při jejich
vystupňování, někdy se také aplikují lokálně injekčně. (Kolář a kol., 2009; Watts a kol.
2013)
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NSA jsou u AS jako u většiny revmatologických onemocnění léky první volby.
U dvou třetin pacientů stačí užívání NSA, pravidelný pohybový režim a fyzioterapie
k udržení pohyblivosti a plnohodnotného života. V dnešní době se NSA obvykle
doporučuje užívat v době vzplanutí symptomů a v době kdy je pacient asymptomatický
NSA vysadit, zejména pro jejich nežádoucí vedlejší účinky, tedy toxicitu
pro kardiovaskulární systém, trávicí trakt a ledviny.
Pokud u pacienta nezabírá jeden preparát ze skupiny NSA, doporučuje se
vyzkoušet další, často se stává, že pacient reaguje na jiný přípravek. Může se
ovšem stát, že pacient má NSA kontraindikovány nebo je špatně snáší, či je konkrétní
pacient na tyto léky rezistentní. (Watts a kol., 2013; Šenolt, 2011)
Ze skupiny DMARDs se nejčastěji používá sulfasalazin a metotrexát,
ovšem i přes jejich preskripci pacientům nebyl ani u jednoho z těchto léků, prokázán
efekt na osový orgán. U metotrexátu dokonce není prokázaná účinnost ani na jiné
příznaky nemoci na rozdíl od léčení revmatoidní artritidy, kde byl prokázán jeho efekt
na periferní klouby. V případě sulfasalazinu existují studie potvrzující jeho efekt
proti periferní artritidě u AS. (Hochberg a kol., 2014; Watts a kol., 2013)
Nejnovější skupinou léků jsou TNF blokátory. Tyto léky vykazují vysokou
účinnost, ovšem nejsou indikovány u všech pacientů. Existují mezinárodní kritéria
pro jejich indikaci, obecně lze říci, že se tyto léky indikují u těžších případů
a u pacientů, kteří nereagují na léčbu NSA. Biologická léčba vykazuje účinnost již
po několika týdnech, snižuje se sedimentace erytrocytů, zánětlivé ukazatele mezi nimi
i CRP, dále tyto léky vedou ke snížení subjektivních obtíží.
Do této skupiny léčiv patří pět léků: etanercept, certolizumab, adalimumab,
golimumab a infliximab. První čtyři léky se aplikují subkutánně, poslední uvedený lék
se aplikuje intravenózně (Hochberg a kol., 2014; Imboden a kol., 2013)
Jak vyplívá z jejich názvu, tyto léky blokují aktivitu TNF-α. TNF-α je
prozánětlivý citokin, jeho zvýšené hodnoty u AS se ozřejmují pomocí laboratorních
testů. TNF-α hraje zásadní roli ve vzniku zánětlivého procesu, aktivuje totiž další
cytokiny, makrofágy, osteoklastogenesi a další zánětlivé molekuly. Zablokováním
tohoto citokinu dochází ke snížení zánětlivé aktivity nemoci. (Hochberg a kol., 2014)
Nežádoucím účinkem biologické léčby a zároveň její kontraindikací jsou
nasedající infekce. U pacientů léčených TNF blokátory zaznamenáváme zvýšený výskyt
nemocí, nejčastěji tuberkulózy, v případě výskytu onemocnění je nutné TNF blokátory
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ihned vysadit, patrně je ovšem po vyléčení pacienta možné léčbu zavést zpět. Vzhledem
k tomu, že se jedná o relativně mladou skupinu léčiv, nejsou zatím známy nežádoucí
účinky těchto léků spojené s jejich dlouhodobým užíváním. Další nevýhodou těchto
léčiv je jejich vysoká cena. (Hochberg a kol., 2014; McVeigh a Cairns 2006; Suh a kol.
2013)
2.3.6.6 Revmatochirurgie
Nejčastější z operací prováděných u pacientů s AS je totální endoprotéza kyčle.
Ta se pochopitelně provádí pouze tam, kde jsou kyčelní klouby postiženy, k tomu
častěji dochází u nemocných, kde AS začala v nižším věku. Operace se doporučuje
u přetrvávající bolestivosti kyčelních kloubů, radiologickém nálezu kloubních erozí
a při výrazném omezení rozsahu pohybu.
Další možnou operací je operace páteře, ke které dochází ve dvou případech.
První případ je výrazná deformita páteře, kde se provádí korekční osteotomie
s následnou stabilizací operovaných segmentů, obrázek č. 3 zobrazuje RTG snímek před
a po této operaci. Druhým případem je fraktura obratle v důsledku osteoporózy. (Šenolt,
2011; Valle-Onate a kol., 2012)

Obr. č. 3 – RTG zobrazení korekční osteotomie (Hochberg a kol., 2014)
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2.3.6.7 Prognóza
Dle Imbodena a kol. (2013) je prognóza onemocnění vzhledem k možnostem
léčby, velmi příznivá. Obvykle není významně ovlivněna kvalita života jedince
a ani nepozorujeme výrazné, pokud vůbec nějaké snížení délky života. Kolář a kol.
(2009) uvádí také příznivou prognózu u 70-75% pacientů bez výrazných omezení,
včetně dobré pracovní prognózy. Přechodně se pracovní schopnost může zhoršit
v důsledku znovuvzplanutí zánětlivé aktivity nemoci a s ním zvýšené bolestivosti.
Existují ovšem určité faktory, které mohou negativně ovlivnit prognózu
onemocnění. Patří mezi ně výskyt nemoci v nízkém věku, dále periferní artritida,
postižení kyčelních kloubů, abusus cigaret a také obecně vyšší aktivita nemoci.
Prognózu onemocnění, také může negativně ovlivnit pozdní diagnóza. (Kolář a kol.,
2009;Schachna, 2013)
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3 Speciální část
3.1 METODIKA
Tato bakalářská práce vznikla na podkladě čtyřtýdenní praxe v revmatologickém
ústavu v Praze v období, kterou jsem absolvoval od 15. 1. do 9. 2. 2018. Během této
praxe jsem měl možnost se setkat s rozličnými diagnózami z oboru revmatologie.
Jako téma bakalářské práce jsem si vybral ankylozující spondylitidu. Pacient, se kterým
jsem spolupracoval, byl v Revmatologickém ústavu hospitalizován pro značné bolesti
v důsledku onemocnění, byl tedy přijat pro aplikaci analgetických infúzí. K úpravě
farmakoterapie nedocházelo, biologická léčba byla u pacienta již dříve ukončena
pro non-compliance.
Pacient docházel ve všední dny denně v dopoledních hodinách na terapeutické
jednotky, které měly dle časových možností 30-60 minut. Dohromady proběhlo osm
terapií a dále po jednom sezení pro vstupní a výstupní kineziologický rozbor. Terapii
předcházel vstupní kineziologický rozbor na jehož základě jsem sestavil krátkodobý
a dlouhodobý rehabilitační plán. Terapie byla zakončena výstupním kineziologickým
rozborem, jeho porovnáním se vstupním rozbore jsem provedl zhodnocení efektu
terapie.
Během vstupního vyšetření jsem odebral anamnézu, vyšetřil stoj a stereotyp
chůze, provedl vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, otestoval predilekčně oslabené
svalové skupiny svalovým testem dle Jandy, změřil rozsahy pohybu kořenových kloubů
a rotace páteře pomocí goniometrie dle Jandy a Pavlů. Dále jsem vyšetřil reflexní
změny měkkých tkání dle Lewita, změřil délku DKK a distance v oblasti páteře dle
Haladové a provedl neurologické vyšetření. K tomu bylo zapotřebí následujících
pomůcek: dvouramenný goniometr, krejčovský metr a neurologické kladívko.
Při výstupním vyšetření jsem postupoval stejně jako u vyšetření vstupního.
Během terapií jsem využíval především dechové gymnastiky a analytického
cvičení a dále pak cvičení na balanční podložce, pro bolest se nepodařilo použít cvičení
na základě PNF, ani s gymnastickým míčem. Z manuálních technik jsem využíval
Küblerovy řasy v oblasti zad, ošetření kůže a fascií dle Lewita v oblasti zad a trupu.
K provedení cviků bylo třeba overball, dřevěnou tyč, pěnovou balanční podložku,
pro autoterapii využíval klient polštář, terapie i vstupní rozbor byly prováděny
na standardním vyšetřovacím lehátku.
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Tato bakalářská práce zahrnující lidské účastníky byla schválena etickou komisí
UK FTVS pod jednacím číslem 65/2018. Schválená žádost etické komisi je přiložena
v příloze č. 1. Pacient, se kterým jsem spolupracoval, byl obeznámen se zpracováním
anonymizovaných údajů jeho terapie a vyšetření pro mou bakalářskou práci a podepsal
informovaný souhlas, který je k nahlédnutí v příloze č. 2.

3.2 ANAMNÉZA
Vyšetřovaná osoba: P. Ř., muž
Datum hospitalizace: 30. 1. – 9. 2. 2018
Ročník: 1977
Diagnóza:
(M450) Ankylozující spondylitida
Datum vyšetření: 30. 1. 2018
Status praesens:
Subjektivní
Pacient cítí silné bolesti v oblasti kyčlí, SI skloubení a L páteře. Ve stoji
popisuje ztuhlost zad pocit jako „by v nich měl prkno“. Bolesti jsou přítomny i v noci,
zejména v poloze na zádech, někdy tak silné, že musí zaujmout úlevovou polohu vsedě.
Intenzita na stupnici od 1 do 10 udává 5, před hospitalizací bolesti tak silné, že nebyl
schopen bez asistence zaujmout polohu vleže – intenzita bolesti udává 7-8. Dříve navíc
bolesti obou ramen, téměř úplné vymizení po posledním pobytu v lázních. Pacient
udává pocity ranní ztuhlosti, která se během dopoledne (cca po 3 hodinách
od probuzení) rozhýbe „musím se jít po ránu trochu projít, jinak bych se nehnul“.
Objektivní
Pacient je orientován v čase i prostoru, spolupracuje. Je schopen samostatné
chůze bez pomůcky po rovině i po schodech, kvůli bolesti jen na kratší vzdálenosti,
při ADL soběstačný.
Dle zdravotnické dokumentace:
Klidová tepová frekvence: 83 tepů/ min.
Krevní tlak: 133/94
Výška: 180 cm
Váha: 89 kg
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RA: Má dva bratry, oba mají AS, ostatní rodinní příslušníci ne. Otec zemřel v 61 letech
zřejmě na sepsi.
OA:
DO: Dvakrát artroskopická operace menisku L kolenního kloubu. Dle zdravotnické
dokumentace: orchitis ve 20 letech.
NO: V roce 2001 diagnostikována ankylozující spondylitida, bolesti zad už o tři roky
dříve. Oboustranná sakroileitida, v roce 2004 nástup pravostranné koxitidy – dodnes.
Dle zdravotnické dokumentace: Léčen nesteroidními antirevmatiky, přechodně
sulfasalazin, poté i biologická léčba, tato ukončena pro nespolupráci pacienta. Pacient je
HLA B27 pozitivní.
FA: Podle potřeby užívá nesteroidní antirevmatika. Zde v ústavu 2x denně analgetické
infuze. Dle zdravotnické dokumentace: Surgam, Tramal, CALCICHEW D3, APOOME.
AA: bodnutí hmyzem
PA: dělník na pile
SA: Žije sám, přítelkyně denně dochází.
Abusus: kuřák od 15 let (10-15 cigaret denně), alkohol příležitostně
Předchozí rehabilitace: Revmatologický ústav v Praze listopad 2016, lázně opakovaně
– poslední březen 2017 lázně Bohdaneč, výrazné zlepšení bolestí ramen.

3.3 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR
3.3.1 Vyšetření stoje
Zezadu
Zúžená stojná baze – stoj spatný. Valgózní postavení kotníků. Větší levý m.
triceps surae. Pravá podkolenní i subgluteální rýha se nachází výše než levá.
Prominující paravertebrální valy v oblasti L a spodní Th páteře (cca po Th8). Bederní
hyperlordóza, hrudní kyfóza přesunuta do spodní části Th páteře (cca ThL přechod
až Th8), zbytek Th oploštelý, krční lordóza taktéž oplostělá. Levá taile vetší než pravá.
U pravého ramene výraznější kontura m. trapezius pars superior, je patrná elevace
ramene. Úklon a rotace hlavy vpravo.
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Zepředu
Zúžená stojná baze – stoj spatný. Plochonoží bilat. pod plantu možné vsunout
distální článek prstů ruky. Valgózní postavení kotníků. Deviace patel laterálně. Levá
taile vetší než pravá. Ramena v protrakci, pravé více. U pravého ramene výraznější
kontura m. trapezius pars superior, je patrná elevace ramene. Úklon a rotace hlavy
vpravo.
Zboku
Zúžená stojná baze – stoj spatný. Těžiště těla posunuto vpřed. Levé koleno plně
extendováno, pravé v mírné semiflexi. Prominence břišní stěny. Bederní hyperlordóza,
hrudní kyfóza přesunuta do spodní části Th páteře (cca ThL přechod až Th8), zbytek Th
oploštelý, krční lordóza taktéž oplostělá. Ramena v protrakci, pravé více. Patrný
předsun hlavy. Z levého boku navíc viditelná rotace hlavy vpravo.

3.3.2 Palpační vyšetření pánve
SIASs – horizontálně v rovině, levá spina více vpředu cca 1 cm
SIPSs – vpravo níže cca 1 cm
Crista iliaca – vpravo níže cca 1 cm
SIAS vůči SIPS - na obou stranách SIAS níže vůči SIPS, vlevo cca o 2 cm, vpravo cca
o 1,5 cm

3.3.3 Dechový stereotyp
Břišní typ dýchání, dechová vlna pozorovatelná pouze v oblasti břicha navíc i zde velmi
málo patrná. Exkurze hrudníku 2 cm.

3.3.4 Modifikace stoje
Stoj na jedné DK (otevřené oči): Oboustranně při pohybu zvýšená prominence
paravertebrálních valů v celém rozsahu páteře, na obou stranách zhoršená stabilita
patrný tremor a „vyvažování“ jak v oblasti celé dolní končetiny, tak i celého trupu.
Stoj na patách: Nesvede, ztráta stability.
Stoj na špičkách: Svede, ale pociťuje bolest v oblasti L páteře.
Rhombergův stoj: I svede
II vyvažuje trupem
III vyvažuje trupem i DKK, navíc subjektivně pocit, že spadne
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3.3.5 Dynamické vyšetření páteře
Extense
Rozvoj pouze v malé míře a jen v oblasti L páteře. Ihned nástup bolesti.
Flexe
Spojena s rotací a úklonem vlevo, rozvoj probíhá plynule v celé L, C a spodní
Th páteři (cca po Th8), zbytek segmentů bez rozvoje. Na konci pohybu opět nástup
bolesti. Dle Thomayerovy zkoušky chybí do plného rozsahu pohybu 48 cm.
Lateroflexe
Na levé i pravé straně rozvoj probíhá pouze od ThL přechodu cca po Th8, zbytek
segmentů bez rozvoje. Na konci pohybu opět nástup bolesti. Dle zkoušky lateroflexe
bilat rozsah pohybu 10 cm.
Rotace
Na levou i pravou stranu rozvoj probíhá pouze od ThL přechodu cca po Th8,
zbytek segmentů bez rozvoje. Na konci pohybu opět nástup bolesti.

3.3.6 Antropometrie
Délka dolních končetin:
Anatomická: L i P 82 cm
Funkční: SIAS L i P 85 cm
Distance na páteři:
Čepojův příznak: 3 cm
Ottův příznak: Inklinační: 2,5 cm
Reklinační: 1 cm
Stiborův příznak: 8 cm
Schoberův příznak: 4 cm
Thomayerova zkouška: 48 cm
Zkouška lateroflexe: L: 10 cm
P: 10 cm
Zkouška flexe Cp: 1,5 cm
Forestierova fleche: 0 cm

3.3.7 Vyšetření chůze
Při chůzi po rovině rozšířená opěrná baze, krátká letová fáze pata dopadá
v úrovni palce stojné DK, délka kroku stranově symetrická. Výraznější zatížení
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mediální hrany chodidel, chybí plynulý odval chodidla a odraz palce, nedochází
ani k odrazu od hlaviček MTT – noha je spíše pasivně „nesena“. Obdobně při dopadu
chodidla nezačíná pacient úderem paty, ale pokládá na podložku celé chodidlo
najednou.
Pacient se při chůzi „naklání“ ze strany na stranu a to vždy na stranu stojné DK
tento pohyb začíná už v kotnících. Pokud je stojná LDK, přidává se navíc i lateroflexe
v oblasti L páteře směrem vlevo. Trup je při chůzi rigidní, chůze bez souhybu PHK,
LHK provádí cirkumdukci v ramením kloubu.
Chybí extense v kyčelních kloubech. Peroneální typ chůze dle Jandy.
Po několika krocích pociťuje pacient bolest v L páteří a SI skloubeních, cca po 10
metrech se navíc přidává bolest pravé kyčle.

3.3.8 Vyšetření měkkých tkání
Krk
Snížená protažitelnost fascií šíje a ramen. Zvýšený svalový tonus – horní část
mm. trapezii, suboccipitální svaly bilat., m. levator scapulae bilat., m. SCM bilat. TrPs –
horní část mm. trapezii, palpační bolestivost v oblasti Erbova bodu bilat., m. SCM bilat.
Trup
Zhoršená posunlivost kůže v oblasti zad, Küblerova řasa – zvýšená adhezivita
kůže k podkoží v oblasti beder a střední Th páteře bilat. Snížená protažitelnost fascie
na přední straně trupu, fascie na boční straně trupu i thoracodorsální fascie (kaudálně
i kraniálně) vše bilat. Zvýšený svalový tonus – paravertebrální svalstvo bilat. (více L
a spodní Th páteř), m. pectoralis major bilat.(pars clavicularis et abdominalis) m. rectus
abdominis bilat, m. quadratus lumborum bilat TrPs – paravertebrální svalstvo v oblasti
ThL přechodu vpravo. Pozn. m. psoas major a m. diaphragma nelze palpovat
pro zvýšený tonus m. rectus abdominis.
DKK
Zhoršená posunlivost kůže a snížená protažitelnost fascií stehen bilat. Zvýšený
svalový tonus – m. piriformis bilat., m. iliacus bilat., adduktory kyčelního kloubu bilat.,
m. rectus femoris bilat., m. TFL bilat, ischiokrurální svalstvo (více m. biceps femoris)
bilat., m. gastrocnemius caput laterale bilat.(vpravo více). TrPs – m. TFL a m.
piriformis vpravo.
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Vyšetření SI skloubení:
Spine sign: pozitivní bilat.

3.3.9 Vyšetření pohybových stereotypů (dle Jandy)
Abdukce v ramenním kloubu
Oboustranně přestavba – m. trapezius pars superior se zapojuje fázicky (více
vpravo), dochází tak k elevaci ramene. Do pohybu se nezapojují dolní fixátory lopatky.
Zvýšené zapojení m. quadratus lumborum, navíc lateroflexe trupu na netestovanou
stranu.
Abdukce v kyčelním kloubu
Oboustranně přestavba – nejdříve tensorový mechanismus, na tento nasedá
quadrátový mechanismus.
Extense v kyčelním kloubu
Oboustranně přestavba – první se zapojuje ischiokrurální svalstvo, druhý m.
glutaeus maximus, paravertebrální svalstvo se první zapojuje ipsilaterálně jako celek
až po střední Th páteř, poté se zapojuje kontralaterálně stejným mechanismem jako
ipsilaterálně.
Flexe trupu
Přestavba – výrazná převaha zapojení m. iliopsoas, snížené zapojení mm.
obliqui, pacient zvedá záda od podložky jako celek, ne postupným odvíjením, snaha
o vyšvihnutí se.
Flexe šíje
Přestavba – pohyb začíná předsunem brady, převaha mm. SCM.
Vzpor
Pacient pro bolest nezaujme výchozí polohu.

33

3.3.10 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy)
Tab. č. 2 – Vstupní vyšetření zkrácených svalů
Svalová skupina

P

paravertebrální svalstvo

L
2

m. quadratus lumborum

*

*

m. piriformis

1

1

adduktory kyčelního kloubu

0

0

m. iliopsoas

*

*

m. rectus femoris

*

*

m. tensor fasciae latae

*

*

flexory kolenního kloubu

2

2

m. triceps surae - m. gastrocnemius

2

2

m. trapezius

2

2

m. levator scapulae

2

2

dolní

2

2

střední

0

0

horní + m. pect. minor

2

2

m. pectoralis major

*Pacient nezaujme výchozí polohu.
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3.3.11 Goniometrie (dle Jandy a Pavlů)
Vyjma horizontální addukce v kloubech ramenních a rotace v C páteři byli
všechny pohyby omezeny subjektivně výraznou bolestí v konečné fázi pohybu, nikoli
objektivním omezením tahem měkkých tkání či tvarem kloubních struktur.
Tab. č. 3 – Vstupní měření goniometrie
HKK – Aktivní pohyby

Pravá horní končetina

Levá horní končetina

S 10 – 0 – 130

S 15 – 0 – 140

F (s fix. lop.) 80 – 0 – 0

F (s fix. lop.) 90 – 0 – 0

(bez fix.) 120 – 0 – 0

(bez fix.) 120 – 0 – 0

T 5 – 0 – 120

T 5 – 0 – 110

R 90 – 0 – 70

R 90 – 0 – 80

Pravá horní končetina

Levá horní končetina

S 10 – 0 – 140

S 15 – 0 – 160

F (s fix. lop.) 80 – 0 – 0

F (s fix. lop.) 90 – 0 – 0

(bez fix.) 130 – 0 – 0

(bez fix.) 120 – 0 – 0

T 5 – 0 – 130

T 5 – 0 – 120

R 90 – 0 – 70

R 90 – 0 – 80

Pravá dolní končetina

Levá dolní končetina

S 0 – 0 – 105

S 0 – 0 – 105

F 25 – 0 – 15

F 40 – 0 – 15

R 15 – 0 – 15

R 20 – 0 – 15

Kolenní kloub

S 0 – 0 – 120

S 0 – 0 – 120

DKK – Pasivní pohyby

Pravá dolní končetina

Levá dolní končetina

S 0 – 0 – 105

S 0 – 0 – 105

F 45 – 0 – 20

F 45 – 0 – 20

R 35 – 0 – 15

R 25 – 0 – 15

Kolenní kloub

S 0 – 0 – 125

S 0 – 0 – 125

Páteř

Aktivní pohyby

Pasivní pohyby

Krční páteř

R 60 – 0 – 60

R 75 – 0 – 75

Hrudní a bederní páteř

R 40 – 0 – 40

R 50 – 0 – 50

Ramenní kloub

HKK – Pasivní pohyby

Ramenní kloub

DKK – Aktivní pohyby

Kyčelní kloub

Kyčelní kloub

35

3.3.12 Svalový test (dle Jandy)
Tab. č. 4 – Vstupní vyšetření svalového testu
Testovaný pohyb

P

L

flexe trupu

3

obloukovitá flexe krku

3

addukce lopatky

4

4

kaudální posun lopatky s addukcí

3

3

addukce lopatky s rotací

4

3

abdukce kyčelního kloubu

3

4

extense kolenního kloubu

4

4

extense kyčelního kloubu

3

3

Pozn. testované svalové skupiny byly zvoleny s ohledem na predilekčně oslabené
svalové skupiny u diagnózy ankylozující spondylitida.

3.3.13 Neurologické Vyšetření
Hlavové nervy: I-XII – BPN
Mozečkové funkce: BPN
HKK
Šlachovo-okosticové reflexy – bicipitový, tricipitový a flexorový BPN, stranově
symetrické. Pyramidové jevy zánikové a iritační – bilat. nevýbavné.
DKK
Šlachovo-okosticové reflexy – patelární, medioplantární + Achillovy šlachy
BPN, stanově symetrické. Pyramidové jevy zánikové a iritační – bilat. nevýbavné.
Břišní kožní reflexy bilat. výbavné.
Vyšetření povrchového čití: Hlava, trup, HKK i DKK – BPN.
Polohocit, pohybocit: HKK i DKK BPN

3.3.14 Testy na hluboký stabilizační systém páteře (dle Koláře):
Brániční test
Pacient aktivuje svaly proti odporu jen minimálně, žebra migrují kraniálně,
nedochází k roztažení mezižeberních prostor.
Test flexe trupu
Dochází k laterálnímu pohybu žeber a konvexnímu vyklenutí laterální skupiny
břišních svalů, kraniální synkinéza hrudníku a klíčních kostí.
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Extenční test
Aktivuje se pouze paravertebrální svalstvo, břišní svalstvo se při pohybu
nezapojuje.

3.4 ZÁVĚR Z VYŠETŘENÍ
Pacient je celkově málo pohyblivý a to zejména pro bolest, s tímto souvisí
i patologické postavení osového orgánu a dalších tělesných segmentů.
Výrazná je porucha dynamiky páteře, rozvoj páteře přesunut do L a spodní Th
páteře, omezení rozsahů pohybu páteře zejména do extense. Pacient je značně bolestivý,
to se projevuje především omezením rozsahu pohybu páteře a kořenových kloubů.
Bolest se dále rychle objevuje při chůzi, delším stání a při změnách poloh.
U pacienta se zatím neprojevily známky neurologického poškození, které lze
vzhledem k povaze onemocnění očekávat.
Pánev rotována vlevo vpředu + a sklopena dolů na pravou stranu, toto postavení
pánve přítomné i přes stejnou anatomickou a funkční délku DKK, je patrně způsobeno
semiflexí kolenního kloubu vpravo. Zhoršená stabilita doprovázená dysfunkcí HSS, trup
je tudíž nedostatečně stabilizován, což souvisí s neschopností provést extensi
v kyčelním kloubu.
Dále je přítomno zvýšené svalové napětí v oblasti dolních končetin, zad, fascií
trupu a ramen. Jsou oslabeny flexory trupu a krční páteře, mezilopatkové svaly a spodní
fixátory lopatky, abduktory a extensory kyčelního kloubu a extensory kolenního kloubu
vše bilat., dále jsou zkrácené, paravertebrální svalstvo, m. piriformis, flexory kolenního
kloubu, m. gastrocnemius, m., m. trapezius, dolní a horní vlákna m. pectoralis major
a m pectoralis minor taktéž vše bilat. Zkrácení některých svalových skupin není možné
pro bolest vyšetřit, ale z pohybových projevů pacienta se dá předpokládat, že jsou
zkrácené bilaterálně m. rectus femoris, m. iliopsoas, m. TFL a m. quadratus lumborum.
Kvůli bolesti také nebylo možné vyšetřit kloubní vůli dle Lewita v oblasti obou
SI skloubení, L páteře a všech kořenových kloubů. U periferních kloubů jsem kloubní
vůli nevyšetřoval pro její nízkou výpovědní hodnotu vzhledem k nepřítomnosti periferní
artritidy.
Ve zbytku osového orgánu a u kloubních spojení žeber jsem kloubní vůli
nevyšetřoval vzhledem k tomu, že při ošetření měkkých tkání může dojít
ke spontánnímu obnovení kloubní vůle. Rozhodl jsem se tedy zaměřit na terapii
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měkkých tkáni a to jak ve smyslu uvolnění tkání hypertonických tak i aktivace
hypotonických či oslabených svalů. Po dosažení cílů v této oblasti, nebo případně
při nemožnosti jejich dosažení bych se zaměřil na vyšetření a obnovu kloubní vůle.

3.5 KRÁTKODOBÝ PLÁN RHB


Uvolnění fascií v oblasti trupu, kůže a podkoží v oblasti zad dle Lewita s cílem
usnadnění pohybu hrudního koše a úlevy od bolesti.



Nácvik správného dechového stereotypu, zejména pro udržení mobility hrudního
koše a celkové zlepšení dechových funkcí.



Posílení břišního svalstva pomocí analytického posilování, dechové gymnastiky
a PNF s cílem redukce bolesti v oblasti beder a zlepšení stabilizace tohoto segmentu.



Aktivace nožní klenby a drobných svalů nohy pomocí míčkování a aktivace HSS
pomocí cviků na balanční podložce s cílem zlepšení statické i dynamické stabilizace
v oblasti trupu.



Posílení oslabených svalových skupin a relaxace hypertonických svalových skupin
a měkkých tkání v oblasti krční páteře, lopatek, ramen a DKK pomocí PNF,
případně analytického cvičení pro další optimalizaci nastavení osového orgánu.



Protažení zkrácených svalových skupin pomocí PIR s protažením. V případě snížení
bolestivosti, vyšetření a případné ošetření zbylých predilekčně zkrácených
svalových skupin opět pomocí PIR s protažením, pro optimalizaci funkce
antagonistických skupin svalů, bez nadbytečného přetěžování nemocí postižených
kloubních struktur.



Vyšetření a ošetření případných přetrvávajících kloubních blokád dle Lewita
v oblasti Th + C páteře a žeber, při snížení bolestivosti i v oblasti obou SI skloubení,
všech kořenových kloubů a L páteře, to vše z důvodu zachování pohybu
v maximální možné míře.
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3.6 DLOUHODOBÝ PLÁN RHB
Nácvik správného stereotypu chůze. Cvičení pro udržení a zlepšení rozsahu
pohybu v oblasti páteře páteři do flexe, extense, rotace, lateroflexe a zlepšení rozsahu
pohybu v kyčelních kloubech zejména směrem do extense.

To vše s cílem

minimalizace dopadů aktivity nemoci na pohybový aparát a zachování přiměřené
samostatnosti, ideálně i pracovní schopnosti pacienta.

3.7 PRŮBĚH TERAPEUTICKÝCH JEDNOTEK
3.7.1 Terapeutická jednotka č. 1 (31. 1. 2018)
Status praesens:
Pacient stále pociťuje silné bolesti v oblasti L páteře a SI skloubeních, zejména
při pohybu.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
- Uvolnění fascií trupu, uvolnění kůže a podkoží v oblasti zad.
- Zlepšení exkurze hrudního koše.
Návrh terapeutické jednotky:
- MTT v oblasti trupu.
- Lokalizované dýchání.
Průběh terapie:
- Uvolnění kůže v oblasti celých zad bilat. dle Lewita.
- Küblerova řasa v oblasti celých zad bilat.
- Protažení fascií na boční straně trupu, fascií zad – kaudálně i kraniálně, okolo
hrudníku směrem latero-mediálním vše bilat. dle Lewita.
- Lokalizované hrudní dýchání proti odporu – spodní, střední, horní.
Výsledek:
Uvolnění kůže v oblasti zad bilat., zlepšení protažitelnosti fascie na zadní straně
trupu oběma směry bilat. a částečné zlepšení protažitelnosti fascie okolo hrudníku
směrem latero-mediálním bilat. Zhoršená protažitelnost boční fascie bilat. a větší
adhezivita kůže k podkoží v oblasti zad přetrvává. Pacient schopen volně lépe
nadechovat do hrudní oblasti, běžný dechový stereotyp beze změny. Subjektivně se
pacient cítí uvolněnější, těší se na další spolupráci.
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3.7.2 Terapeutická jednotka č. 2 (1. 2. 2018)
Status praesens:
Pacient stále pociťuje silné bolesti v oblasti L páteře a SI skloubení bilat.,
zejména při pohybu. Zhoršená protažitelnost fascie na zadní straně trupu na levé straně
kaudálně a fascie okolo hrudníku směrem latero-mediálním bilat.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
- Uvolnění fascií trupu, uvolnění podkoží v oblasti zad.
- Zlepšení exkurze hrudního koše.
- Aktivace a posílení břišního svalstva.
Návrh terapeutické jednotky:
- MTT v oblasti trupu.
- Lokalizované dýchání.
- Respirační cviky pro aktivaci břišního svalstva.
Průběh terapie:
- Küblerova řasa v oblasti celých zad bilat.
- Protažení fascií na boční straně trupu, okolo hrudníku směrem latero-mediálním oboje
bilat. dle Lewita.
- Protažení fascií zad – kaudálním směrem na levé straně dle Lewita.
- Lokalizované hrudní dýchání proti odporu – spodní, střední, horní.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, volní zakašlání a smích doplněné palpací
břišní stěny rukama pacienta pro uvědomění si pocitu aktivity břišních svalů.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, výdech se syčením, nejdříve
kontinuálně poté přerušovaně, opět doplněno palpací rukama pacienta.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, při výdechu volní kaudalizace
žeber – pacient nesvede, od cviku upuštěno.
Autoterapie:
- Protažení fascií okolo hrudníku směrem latero-mediálním dle Lewita.
- Leh na zádech DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty na podložce.
Nádech, výdech se syčením, nejdříve kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací
břišní stěny pro kontrolu aktivity břišních svalů.
- Pokus o protažení boční fascie trupu – pacient pro bolest nesvede.

40

Výsledek:
Zlepšení protažitelnosti fascie na zadní straně trupu vlevo kaudálním směrem
a částečné zlepšení protažitelnosti fascií okolo hrudníku směrem latero-mediálním bilat.
Zhoršená protažitelnost boční fascie trupu bilat. přetrvává. Částečné snížení adhezivity
kůže k podkoží v oblasti zad. Pacient je schopen v rámci cvičení volně aktivovat
svalstvo břišní stěny. Pacient se cítí „dobře“.

3.7.3 Terapeutická jednotka č. 3 (2. 2. 2018)
Status praesens:
Pacient stále pociťuje silné bolesti v oblasti L páteře a bilat. SI skloubení,
zejména při pohybu. Fascie na zadní straně trupu bilat. zůstává protažitelná. Fascie
okolo hrudníku plně protažitelná směrem latero-mediálním bilat.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
- Uvolnění fascií trupu, uvolnění podkoží v oblasti zad.
- Zlepšení exkurze hrudního koše.
- Aktivace a posílení břišního svalstva.
- Posílení m. glutaeus maximus bilat.
Návrh terapeutické jednotky:
- MTT v oblasti trupu.
- Lokalizované dýchání.
- Respirační cviky pro aktivaci břišního svalstva.
- Analytické cvičení pro posílení m. glutaeus maximus.
Průběh terapie:
- Küblerova řasa v oblasti beder bilat.
- Protažení fascií na boční straně trupu dle Lewita.
- Lokalizované hrudní dýchání proti odporu – spodní, střední, horní.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, výdech se syčením, nejdříve
kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací břišní stěny rukama pacienta
pro kontrolu aktivity břišních svalů.
- Leh na zádech na lehátku DKK flexe koleno a kyčel, planty na podložce. Pacient drží
mezi koleny overball stlačí kolena k sobě, poté izometricky aktivuje hýžďové svalstvo
s podsazením pánve. Cvik poté prováděn i v poloze na boku, bez overballu, pacient
nestlačuje kolena k sobě, pouze izometricky aktivuje hýžďové svalstvo a podsadí pánev.
Autoterapie:
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- Protažení fascií okolo hrudníku směrem latero-mediálním dle Lewita.
- Leh na zádech DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty na podložce.
Nádech, výdech se syčením, nejdříve kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací
břišní stěny pro kontrolu aktivity břišních svalů.
- Leh na boku na lehátku DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech. Pacient
izometricky aktivuje hýžďové svalstvo s podsazením pánve.
Výsledek:
Zhoršená protažitelnost boční fascie bilat. přetrvává – pro bolest není možné
aplikovat silnější tah. Snížení adhezivity kůže k podkoží v oblasti beder. Pacient je
schopen v rámci cvičení volně aktivovat svalstvo břišní stěny a hýžďové svalstvo.
Zvýšení bolesti v oblasti SI skloubení a L páteře – „bolí to, když jsou na zádech dlouho
pokrčené nohy“.

3.7.4 Terapeutická jednotka č. 4 (3. 2. 2018)
Status praesens:
Pacient uvádí zmírnění bolesti v oblasti L páteře a SI skloubení, bolest
se objevuje zejména při pohybu. Pacient schopen snáze a koordinovaněji aktivovat
svalstvo břišní stěny.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
- Uvolnění boční fascie trupu.
- Aktivace a posílení břišního svalstva.
- Obnovení mobility SI skloubení.
- Aktivace HSS.
Návrh terapeutické jednotky:
- MTT v oblasti trupu.
- Respirační cviky pro aktivaci břišního svalstva.
- Mobilizace SI skloubení.
- Stimulace plosek nohou, cviky na balanční plošině.
Průběh terapie:
- Protažení fascií na boční straně trupu dle Lewita.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, výdech se syčením, nejdříve
kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací břišní stěny rukama pacienta
pro kontrolu aktivity břišních svalů.
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- Mobilizace SI skloubení bilat. pomocí křížového hmatu dle Lewita – od terapie
upuštěno pro bolest SI skloubení bilat.
- Stimulace plosek nohou masážním míčkem („ježkem“).
- Korekce stoje na pěnové balanční podložce, poté aktivní cviky. Přenášení váhy z jedné
končetiny na druhou, stoj na špičkách/přenášení váhy na paty, stoj na jedné DKK,
rotace trupu, terapeut stojí za pacientem, pacient předává overball – postupně na obě
strany.
Autoterapie:
- Protažení fascií okolo hrudníku směrem latero-mediálním dle Lewita.
- Leh na zádech DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty na podložce.
Nádech, výdech se syčením, nejdříve kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací
břišní stěny pro kontrolu aktivity břišních svalů.
- Leh na boku na lehátku DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech. Pacient
izometricky aktivuje hýžďové svalstvo s podsazením pánve.
Výsledek:
Zhoršená protažitelnost boční fascie bilat. přetrvává – pro bolest není možné
aplikovat silnější tah. Pacient je schopen v rámci cvičení volně aktivovat svalstvo břišní
stěny, subjektivně snazší, než předchozí terapie. Při rotaci trupu na balanční podložce
tendenci k elevaci ramen, stoj na patách na balanční podložce není pacient s to provést.
Subjektivně náročné na koordinaci, avšak pacient ke cvičení přistupuje pozitivně, je
v dobré náladě.

3.7.5 Terapeutická jednotka č. 5 (5. 2. 2018)
Status praesens:
Snížení bolestivosti v oblasti L páteře a SI skloubení stále přetrvává, bolest
se objevuje zejména při pohybu. Další zlepšení schopnosti aktivace břišního svalstva.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
- Uvolnění boční fascie trupu.
- Aktivace a posílení břišního svalstva.
- Posílení m. glutaeus maximus bilat.
- Aktivace HSS.
Návrh terapeutické jednotky:
- MTT v oblasti trupu.
- Respirační cviky pro aktivaci břišního svalstva.
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- Stimulace plosek nohou, cviky na balanční plošině.
- Analytické cvičení pro posílení m. glutaeus maximus.
Průběh terapie:
- Protažení fascií na boční straně trupu dle Lewita.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, výdech se syčením, nejdříve
kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací břišní stěny rukama pacienta
pro kontrolu aktivity břišních svalů.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, při výdechu volní kaudalizace
žeber, opět doplněno palpací rukama pacienta.
- Leh na zádech na lehátku DKK flexe koleno a kyčel, planty na podložce. Pacient drží
mezi koleny overball stlačí kolena k sobě, poté izometricky aktivuje hýžďové svalstvo
s podsazením pánve. Cvik poté prováděn i v poloze na boku, bez overballu, pacient
nestlačuje kolena k sobě, pouze izometricky aktivuje hýžďové svalstvo a podsadí pánev.
- Výchozí poloha stejná jako u předchozího cviku, pacient izometricky zaktivuje
hýžďové a břišní svalstvo s podsazením pánve, patou svrchní DK zatlačí proti stehnu
terapeuta. Terapeut stojí za stehny pacienta, jednu DK nakročenou tak, aby proti ní
pacient mohl zatlačit v ose svého bérce.
- Stimulace plosek nohou masážním míčkem („ježkem“).
- Korekce stoje na pěnové balanční podložce, poté aktivní cviky. Přenášení váhy z jedné
končetiny na druhou, stoj na špičkách/přenášení váhy na paty, stoj na jedné DKK,
rotace trupu, terapeut stojí za pacientem, pacient předává overball – postupně na obě
strany.
Autoterapie:
- Protažení fascií okolo hrudníku směrem latero-mediálním dle Lewita.
- Leh na zádech DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty na podložce.
Nádech, výdech se syčením, nejdříve kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací
břišní stěny pro kontrolu aktivity břišních svalů.
- Leh na zádech na lehátku DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty
na podložce. Pacient drží mezi koleny polštář, stlačí kolena k sobě, poté izometricky
aktivuje hýžďové svalstvo s podsazením pánve.
- Leh na boku na lehátku DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech. Pacient
izometricky aktivuje hýžďové svalstvo s podsazením pánve.
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Výsledek:
Zhoršená protažitelnost boční fascie bilat. přetrvává – pro bolest není možné
aplikovat silnější tah. Při rotaci trupu na balanční podložce je již pacient schopen volně
eliminovat elevaci ramen. Při tlaku patou do stehna terapeuta tendence lordotizovat L
páteř – tlak prováděn pouze malou silou, aby se předešlo přetěžování L páteře. Pacient
sám subjektivně pociťuje, že „když moc zabírá, tak to za chvilku začne bolet
v bedrech“. Leh na zádech s pokrčenými DKK již neprovokuje bolest.

3.7.6 Terapeutická jednotka č. 6 (6. 2. 2018)
Status praesens:
Pacient uvádí zvýšení bolesti v oblasti L páteře a SI skloubení, bolest se kromě
pohybu opět objevuje i v klidu.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
- Uvolnění boční fascie trupu.
- Aktivace a posílení břišního svalstva.
- Aktivace HSS.
Návrh terapeutické jednotky:
- MTT v oblasti trupu.
- Respirační cviky pro aktivaci břišního svalstva.
- Stimulace plosek nohou, cviky na balanční plošině.
Průběh terapie:
- Protažení fascií na boční straně trupu dle Lewita.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, výdech se syčením, nejdříve
kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací břišní stěny rukama pacienta
pro kontrolu aktivity břišních svalů.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, při výdechu volní kaudalizace
žeber, opět doplněno palpací rukama pacienta.
- Stimulace plosek nohou masážním míčkem („ježkem“).
- Korekce stoje na pěnové balanční podložce, poté aktivní cviky. Přenášení váhy z jedné
končetiny na druhou, stoj na špičkách/přenášení váhy na paty, stoj na jedné DKK,
rotace trupu, terapeut stojí za pacientem, pacient předává overball – postupně na obě
strany.
Autoterapie:
- Protažení fascií okolo hrudníku směrem latero-mediálním dle Lewita.
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- Leh na zádech DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty na podložce.
Nádech, výdech se syčením, nejdříve kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací
břišní stěny pro kontrolu aktivity břišních svalů.
- Leh na boku na lehátku DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech. Pacient
izometricky aktivuje hýžďové svalstvo s podsazením pánve.
Výsledek:
Dochází k částečnému zlepšení protažitelnosti boční fascie trupu bilat. Při rotaci
trupu na balanční podložce je již pacient schopen volně eliminovat elevaci ramen.
Pro zvýšenou bolestivost v oblasti L páteře a SI skloubení jsem z autoterapie na dnešní
den odebral cvik pro aktivaci mm. glutei maximi na zádech, který v začátku terapie
provokoval bolest. Pacient subjektivně hodnotí bolest stejně, jako na začátku této
cvičební jednotky, nedošlo tedy k jejímu zhoršení ani zlepšení.

3.7.7 Terapeutická jednotka č. 7 (7. 2. 2018)
Status praesens:
Pacient uvádí opětovné snížení bolesti v oblasti L páteře a SI skloubení, bolest
se objevuje při pohybu. Částečné zlepšení protažitelnosti boční fascie trupu přetrvává.
Dechová vlna vleže na lehátku je částečně pozorovatelná i ve spodní části hrudního
koše, pacient subjektivně pociťuje, že se mu „líp dýchá“.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
- Uvolnění boční fascie trupu.
- Aktivace a posílení břišního svalstva.
- Posílení m. glutaeus maximus bilat.
Návrh terapeutické jednotky:
- MTT v oblasti trupu.
- Respirační cviky pro aktivaci břišního svalstva.
- Cvičení na gymballu.
- Analytické cvičení pro posílení m. glutaeus maximus.
Průběh terapie:
- Protažení fascií na boční straně trupu dle Lewita.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, výdech se syčením, nejdříve
kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací břišní stěny rukama pacienta
pro kontrolu aktivity břišních svalů.
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- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, při výdechu volní kaudalizace
žeber, opět doplněno palpací rukama pacienta.
- Leh na zádech na lehátku DKK flexe koleno a kyčel, planty na podložce. Pacient drží
mezi koleny overball stlačí kolena k sobě, poté izometricky aktivuje hýžďové svalstvo
s podsazením pánve. Cvik poté prováděn i v poloze na boku, bez overballu, pacient
nestlačuje kolena k sobě, pouze izometricky aktivuje hýžďové svalstvo a podsadí pánev.
- Výchozí poloha stejná jako u předchozího cviku, pacient zaktivuje hýžďové a břišní
svalstvo s podsazením pánve, patou svrchní DK zatlačí proti stehnu terapeuta. Terapeut
stojí za stehny pacienta, jednu DK nakročenou tak, aby proti ní pacient mohl zatlačit
v ose svého bérce.
- Pacient vleže na zádech DKK položené bérci na gymballu, flexe v kolenních
a kyčelních kloubech. Terapeut vychyluje gymball do stran, pacient se snaží udržet
DKK a gymball na místě.
Autoterapie:
- Protažení fascií okolo hrudníku směrem latero-mediálním dle Lewita.
- Leh na zádech DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty na podložce.
Nádech, výdech se syčením, nejdříve kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací
břišní stěny pro kontrolu aktivity břišních svalů.
- Leh na zádech DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty na podložce.
Nádech, při výdechu volní kaudalizace žeber, opět doplněno palpací rukama pacienta.
- Leh na zádech na lehátku DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty
na podložce. Pacient drží mezi koleny polštář, stlačí kolena k sobě, poté izometricky
aktivuje hýžďové svalstvo s podsazením pánve.
- Leh na boku na lehátku DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech. Pacient
aktivuje hýžďové svalstvo s podsazením pánve.
Výsledek:
Při výdechu je pacient schopen sám kaudalizovat žebra bez korekce terapeutem.
Pacient je schopen lépe držet postavení páteře, při vyvíjení tlaku patou proti terapeutovi,
během cvičení pro aktivaci mm. glutei maximi na boku. Při cvičení na gymballu není
pacient schopen dostatečné stabilizace pánve pomocí břišního svalstva. Cvičení
s gymballem navíc vyvolává bolest v oblasti L páteře, pacient si uvědomuje
neschopnost dostatečně stabilizovat pánev.
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3.7.8 Terapeutická jednotka č. 8 (8. 2. 2018)
Status praesens:
Snížení bolesti v oblasti L páteře a SI skloubení přetrvává, bolest se objevuje
při pohybu pouze v malé míře. Pacient se cítí lépe, subjektivně pocit zvýšeného rozsahu
pohybu, díky snížení bolesti.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
- Uvolnění boční fascie trupu.
- Aktivace a posílení břišního svalstva.
- Aktivace HSS.
- Posílení m. glutaeus maximus bilat.
Návrh terapeutické jednotky:
- MTT v oblasti trupu.
- Respirační cviky pro aktivaci břišního svalstva.
- Stimulace plosek nohou, cviky na balanční plošině.
- Analytické cvičení pro posílení m. glutaeus maximus.
Průběh terapie:
- Protažení fascií na boční straně trupu dle Lewita.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, výdech se syčením, nejdříve
kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací břišní stěny rukama pacienta
pro kontrolu aktivity břišních svalů.
- Leh na zádech DKK podložené pod koleny, nádech, při výdechu volní kaudalizace
žeber, opět doplněno palpací rukama pacienta.
- Korekce stoje na pěnové balanční podložce, poté aktivní cviky. Přenášení váhy z jedné
končetiny na druhou, stoj na špičkách/přenášení váhy na paty, stoj na jedné DKK,
rotace trupu, terapeut stojí za pacientem, pacient předává overball – postupně na obě
strany.
- Leh na zádech na lehátku DKK flexe koleno a kyčel, planty na podložce. Pacient drží
mezi koleny overball stlačí kolena k sobě, poté izometricky aktivuje hýžďové svalstvo
s podsazením pánve. Cvik poté prováděn i v poloze na boku, bez overballu, pacient
nestlačuje kolena k sobě, pouze izometricky aktivuje hýžďové svalstvo a podsadí pánev.
- Výchozí poloha stejná jako u předchozího cviku, pacient zaktivuje hýžďové a břišní
svalstvo s podsazením pánve, patou svrchní DK zatlačí proti stehnu terapeuta. Terapeut
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stojí za stehny pacienta, jednu DK nakročenou tak, aby proti ní pacient mohl zatlačit
v ose svého bérce.
Autoterapie:
- Protažení fascií okolo hrudníku směrem latero-mediálním dle Lewita.
- Protažení boční fascie trupu dle Lewita.
- Leh na zádech DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty na podložce.
Nádech, výdech se syčením nejdříve kontinuálně poté přerušovaně, doplněné palpací
břišní stěny pro kontrolu aktivity břišních svalů.
- Leh na zádech DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty na podložce.
Nádech, při výdechu volní kaudalizace žeber, opět doplněno palpací rukama pacienta.
- Leh na zádech na lehátku DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech, planty
na podložce. Pacient drží mezi koleny polštář, stlačí kolena k sobě, poté aktivuje
hýžďové svalstvo s podsazením pánve.
- Leh na boku na lehátku DKK flektované v kolenních a kyčelních kloubech. Pacient
aktivuje hýžďové svalstvo s podsazením pánve.
Výsledek:
Pacient je schopen stoje na patách na balanční podložce, ikdyž pouze
za kompenzace přenesením těžiště více vpřed – dochází k flexi kyčlí a trupu. V rámci
autoterapie je pacient schopen provést protažení boční fascie trupu bez bolesti,
ikdyž v poněkud menším rozsahu pohybu. Pacient subjektivně spokojen s terapií, cítí se
lépe a těší se domů.

3.8 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR
(9. 2. 2018)

3.8.1 Subjektivní status praesens
Bolestivost pacient hodnotí na škále 0-10, jako 2 a objevuje se pouze při pohybu,
navíc už nepociťuje bolesti v oblasti ramen vůbec, bolesti se objevují jen někdy,
zejména v dopoledních hodinách pouze v oblasti kyčlí, L páteře a SI skloubení. Pacient
také udává zlepšení ranní ztuhlosti, resp. její zkrácení cca na hodinu a třicet minut
po probuzení.
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3.8.2 Vyšetření stoje
Zezadu
Zúžená stojná baze – stoj spatný. Valgózní postavení kotníků. Větší levý m.
triceps surae. Pravá podkolenní i subgluteální rýha se nachází výše než levá.
Prominující paravertebrální valy v oblasti L a spodní Th páteře více vlevo (cca po Th8).
Bederní hyperlordóza, hrudní kyfóza přesunuta do spodní části Th páteře (cca ThL
přechod až Th8), zbytek Th oploštelý, krční lordóza taktéž oplostělá. Taile stranově
symetrické. U pravého ramene výraznější kontura m. trapezius pars superior, je patrná
elevace ramene.
Zepředu
Zúžená stojná baze – stoj spatný. Plochonoží bilat. pod plantu možné vsunout
distální článek prstů ruky. Valgózní postavení kotníků. Deviace patel laterálně. L Taile
stranově symetrické. Ramena v protrakci, pravé více. U pravého ramene výraznější
kontura m. trapezius pars superior, je patrná elevace ramene. Úklon a rotace hlavy
vpravo.
Zboku
Zúžená stojná baze – stoj spatný. Těžiště těla posunuto vpřed. Obě kolena plně
extendována. Prominence břišní stěny. Bederní hyperlordóza, hrudní kyfóza přesunuta
do spodní části Th páteře (cca ThL přechod až Th8), zbytek Th oploštelý, krční lordóza
taktéž oplostělá. Ramena v protrakci, pravé více. Patrný předsun hlavy. Z levého boku
navíc viditelná rotace hlavy vpravo.

3.8.3 Palpační vyšetření pánve
SIASs – v rovině
SIPSs – v rovině
Crista iliaca – v rovině
SIAS vůči SIPS - na obou stranách SIAS níže vůči SIPS cca o 2 cm.
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3.8.4 Dechový stereotyp
Břišní typ dýchání, dechová vlna pozorovatelná v oblasti břicha poté přechází
částečně do dolní hrudní oblasti. Dechová vlna celkově málo patrná. Exkurze hrudníku
3 cm.

3.8.5 Modifikace stoje
Stoj na jedné DK (otevřené oči): Oboustranně při pohybu zvýšená prominence
paravertebrálních valů v celém rozsahu páteře, na obou stranách zhoršená stabilita,
viditelné „vyvažování“ na pravé noze v oblasti DKK a břicha, na levé noze v oblasti
DKK a celého trupu.
Stoj na patách: Svede, při provedení dochází k přenesení těžiště těla vpřed.
Stoj na špičkách: Svede.
Rhombergův stoj: I svede
II vyvažuje v oblasti kotníků
III vyvažuje trupem v oblasti kotníků a kolen.

3.8.6 Dynamické vyšetření páteře
Extense: Rozvoj jen v oblasti L páteře, v krajní poloze nástup bolesti.
Flexe: Rozvoj probíhá plynule v celé oblasti páteře, vyjma horní Th páteř, která zůstává
bez rozvoje. Na konci pohybu opět nástup bolesti. Dle Thomayerovy zkoušky chybí
do plného rozsahu pohybu 17 cm.
Lateroflexe: Na levé straně probíhá rozvoj plynule ve střední a dolní Th páteři,
výrazněji v ThL přechodu a v malé míře i v L páteři. Na pravé straně probíhá rozvoj
pouze od ThL přechodu cca po Th8, zbytek segmentů bez rozvoje. Na konci pohybu
opět nástup bolesti. Dle zkoušky lateroflexe bilat rozsah pohybu 12 cm.
Rotace: Na levou i pravou stranu rozvoj probíhá pouze od ThL přechodu cca po Th5,
zbytek segmentů bez rozvoje. Na konci pohybu opět nástup bolesti.

3.8.7 Antropometrie
Délka dolních končetin:
Anatomická: L i P 82 cm
Funkční: SIAS L i P 85 cm
Distance na páteři:
Čepojův příznak: 3 cm
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Ottův příznak: Inklinační: 3,5 cm
Reklinační: 2 cm
Stiborův příznak: 9 cm
Schoberův příznak: 4,5 cm
Thomayerova zkouška: 17 cm
Zkouška lateroflexe: L: 12 cm
P: 12 cm
Zkouška flexe Cp: 1,5 cm
Forestierova fleche: 0 cm

3.8.8 Vyšetření chůze
Při chůzi po rovině mírně rozšířená opěrná baze, délka kroku stranově
symetrická. Výraznější zatížení mediální hrany chodidel, chybí odraz palce. Při dopadu
chodidla na podložku nepřivíjí pacient plosku postupně. Nejdříve dojde k úderu paty
a poté přitiskne zbytek planty a prstů k podložce jako celek.
Pacient se při chůzi „naklání“ na levou stranu pokud je stojná LDK, pokud je
stojná PDK narovná se pacient zpět do střední osy, poté opět následuje „naklonění“
k levé straně, tento pohyb začíná už v kotnících. Pokud je stojná LDK. Při chůzi
nedochází k souhybu trupu, souhyb HKK v malé míře v loketních kloubech, LHK navíc
zcela minimálně i v kloubu ramením.
Chybí extense v kyčelních kloubech. Peroneální typ chůze dle Jandy. Chůze
bez bolesti.

3.8.9 Vyšetření měkkých tkání
Krk
Snížená protažitelnost fascií šíje a ramen. Zvýšený svalový tonus – horní část
mm. trapezii, suboccipitální svaly bilat., m. levator scapulae bilat., m. SCM bilat. TrPs –
horní část mm. trapezii, zvýšený tonus Erbova bodu bilat., m. SCM bilat.
Trup
Küblerova řasa – zvýšená adhezivita kůže k podkoží v oblasti laterální části
beder bilat. Snížená protažitelnost fascie na boční straně bilat. Zvýšený svalový tonus –
paravertebrální svalstvo bilat. (více L a spodní Th páteř), m. pectoralis major bilat.(pars
clavicularis et abdominalis) m. rectus abdominis bilat, m. quadratus lumborum bilat
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TrPs – paravertebrální svalstvo v oblasti ThL přechodu vpravo. Pozn. m. psoas major
a m. diaphragma nelze palpovat pro zvýšený tonus m. rectus abdominis.
DKK
Zhoršená posunlivost kůže a snížená protažitelnost fascií stehen bilat. Zvýšený
svalový tonus – m. piriformis bilat., m. iliacus bilat., adduktory kyčelního kloubu bilat.,
m. rectus femoris bilat., m. TFL bilat, ischiokrurální svalstvo (více m. biceps femoris)
bilat., m. gastrocnemius caput laterale bilat.(vpravo více). TrPs – m. TFL a m.
piriformis vpravo.
Vyšetření SI skloubení
Spine sign: vpravo negativní, vlevo dochází k menšímu poklesu SIPS
než vpravo.

3.8.10 Vyšetření pohybových stereotypů (dle Jandy)
Abdukce v ramenním kloubu
Oboustranně přestavba – m. trapezius pars superior se zapojuje fázicky
(více vpravo), dochází tak k elevaci ramene. Do pohybu se nezapojují dolní fixátory
lopatky. Zvýšené zapojení m quadratus lumborum, navíc lateroflexe trupu
na netestovanou stranu.
Abdukce v kyčelním kloubu
Oboustranně přestavba – nejdříve tensorový mechanismus, na tento nasedá
quadrátový mechanismus.
Extense v kyčelním kloubu
Oboustranně přestavba – první se zapojuje ischiokrurální svalstvo, druhý m.
glutaeus maximus, paravertebrální svalstvo se zapojuje po obou stranách páteře
najednou od střední Th páteře postupně kaudálním směrem.
Flexe trupu
Přestavba – převaha zapojení m. iliopsoas, pacient zvedá záda od podložky
postupným odvíjením po oblast L páteře, na konci snaha o vyšvihnutí se.
Flexe šíje
Přestavba – pohyb začíná předsunem brady, převaha mm. SCM.
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3.8.11 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy)
Tab. č. 5 – Výstupní vyšetření zkrácených svalů
Svalová skupina

P

paravertebrální svalstvo

L
2

m. quadratus lumborum

*

*

m. piriformis

1

1

adduktory kyčelního kloubu

0

0

m. iliopsoas

*

*

m. rectus femoris

*

*

m. tensor fasciae latae

*

*

flexory kolenního kloubu

2

2

m. triceps surae - m. gastrocnemius

2

2

m. trapezius

2

2

m. levator scapulae

2

2

dolní

2

2

střední

0

0

horní + m. pect. minor

2

2

m. pectoralis major

*Pacient nezaujme výchozí polohu.
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3.8.12 Goniometrie (dle Jandy a Pavlů)
Vyjma horizontální addukce v kloubech ramenních a rotace v C páteři byli
všechny pohyby omezeny subjektivně výraznou bolestí v konečné fázi pohybu, nikoli
objektivním omezením tahem měkkých tkání či tvarem kloubních struktur.
Tab. č. 6 – Výstupní měření goniometrie
HKK – Aktivní pohyby

Pravá horní končetina

Levá horní končetina

S 15 – 0 – 150

S 15 – 0 – 160

F (s fix. lop.) 80 – 0 – 0

F (s fix. lop.) 90 – 0 – 0

(bez fix.) 130 – 0 – 0

(bez fix.) 130 – 0 – 0

T 5 – 0 – 120

T 5 – 0 – 110

R 90 – 0 – 70

R 90 – 0 – 80

Pravá horní končetina

Levá horní končetina

S 10 – 0 – 150

S 15 – 0 – 160

F (s fix. lop.) 80 – 0 – 0

F (s fix. lop.) 90 – 0 – 0

(bez fix.) 140 – 0 – 0

(bez fix.) 135 – 0 – 0

T 5 – 0 – 130

T 5 – 0 – 120

R 90 – 0 – 70

R 90 – 0 – 80

Pravá dolní končetina

Levá dolní končetina

S 0 – 0 – 110

S 0 – 0 – 110

F 35 – 0 – 15

F 40 – 0 – 15

R 30 – 0 – 15

R 20 – 0 – 15

Kolenní kloub

S 0 – 0 – 125

S 0 – 0 – 125

DKK – Pasivní pohyby

Pravá dolní končetina

Levá dolní končetina

S 5 – 0 – 115

S 5 – 0 – 110

F 45 – 0 – 20

F 45 – 0 – 20

R 35 – 0 – 15

R 25 – 0 – 15

Kolenní kloub

S 0 – 0 – 135

S 0 – 0 – 130

Páteř

Aktivní pohyby

Pasivní pohyby

Krční páteř

R 65 – 0 – 70

R 70 – 0 – 75

Hrudní a bederní páteř

R 55 – 0 – 60

R 60 – 0 – 60

Ramenní kloub

HKK – Pasivní pohyby

Ramenní kloub

DKK – Aktivní pohyby

Kyčelní kloub

Kyčelní kloub
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3.8.13 Svalový test (dle Jandy)
Tab. č. 7 – Výstupní vyšetření svalového testu
Testovaný pohyb

P

flexe trupu

L
3-4

obloukovitá flexe krku

3

addukce lopatky

4

4

kaudální posun lopatky s addukcí

3

3

addukce lopatky s rotací

4

3

abdukce kyčelního kloubu

4

4

extense kolenního kloubu

4

4

extense kyčelního kloubu

4

4

Pozn. testované svalové skupiny byly zvoleny s ohledem na predilekčně oslabené
svalové skupiny u diagnózy ankylozující spondylitida.

3.8.14 Neurologické Vyšetření
Hlavové nervy: I-XII – BPN
Mozečkové funkce: BPN
HKK
Šlachovo-okosticové reflexy – bicipitový, tricipitový a flexorový BPN, stranově
symetrické. Pyramidové jevy zánikové a iritační – bilat. nevýbavné.
DKK
Šlachovo-okosticové reflexy – patelární, medioplantární + Achillovy šlachy
BPN, stanově symetrické. Pyramidové jevy zánikové a iritační – bilat. nevýbavné.
Břišní kožní reflexy bilat. výbavné.
Vyšetření povrchového čití: Hlava, trup, HKK i DKK – BPN.
Polohocit, pohybocit: HKK i DKK BPN

3.8.15 Testy na hluboký stabilizační systém páteře (dle Koláře)
Brániční test
Pacient aktivuje svaly proti odporu pouze malou silou, nedochází k roztažení
mezižeberních prostor.
Test flexe trupu
Spodní žebra zůstávají ve výdechovém postavení, při flexi se zvýšeně bilat.
zapojuje m. rectus abdominis.
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Extenční test
Zvýšená aktivita paravertebrálního svalstva, snížené zapojení břišního svalstva.

3.9 ZÁVĚR Z VYŠETŘENÍ
Pacient je celkově málo pohyblivý a to zejména pro bolest, s tímto souvisí
i patologické postavení osového orgánu a dalších tělesných segmentů.
Výrazná je porucha dynamiky páteře, rozvoj páteře přesunut do L a spodní Th
páteře, omezení rozsahů pohybu páteře zejména do extense. Pacient pociťuje bolesti
v krajních fázích rozsahu pohybu, to se projevuje především omezením rozsahu pohybu
páteře a kořenových kloubů. Bolest se objevuje při déle trvajícím pohybu, pacient
hodnotí intenzitu bolesti 2 stupně z 10.
U pacienta se zatím neprojevily známky neurologického poškození, které lze
vzhledem k povaze onemocnění očekávat.
Zhoršená stabilita doprovázená sníženou funkcí HSS, trup je tudíž nedostatečně
stabilizován, což souvisí s neschopností provést aktivně extensi v kyčelním kloubu.
Dále je přítomno zvýšené svalové napětí v oblasti dolních končetin, zad a fascií
ramen. Jsou oslabeny flexory trupu a krční páteře, mezilopatkové svaly a spodní
fixátory lopatky, abduktory a extensory kyčelního kloubu a extensory kolenního kloubu
vše bilat. dále je zkrácené, paravertebrální svalstvo, m. piriformis, flexory kolenního
kloubu, m. gastrocnemius, m., m. trapezius, dolní a horní vlákna m. pectoralis major
a m pectoralis minor taktéž vše bilat. Zkrácení některých svalových skupin není možné
pro bolest vyšetřit, ale z pohybových projevů pacienta se dá předpokládat, že jsou
zkrácené bilaterálně m. rectus femoris, m. iliopsoas, m. TFL a m. quadratus lumborum.
Zkrácení některých svalových skupin není možné pro bolest vyšetřit, ale z pohybových
projevů pacienta se dá předpokládat, že jsou zkrácené bilaterálně m. rectus femoris,
m. iliopsoas, m. TFL a m. quadratus lumborum.

3.10 ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE
S pacientem byla celkově dobrá spolupráce, ochotně se zapojoval do terapie
a soudě dle zlepšování se mezi terapiemi se poctivě věnoval i zadané autoterapii.
Typickým průvodním jevem naší spolupráce byla značná celková bolestivost pacienta
zejména pak v oblasti L páteře, SI skloubení a kyčlí bilaterálně. Vzhledem k faktu,
že bolesti byly nejhorší v popsaných oblastech, jsem se rozhodl terapii zaměřit
především na zlepšení svalové stabilizace v těchto segmentech a uvolnění měkkých
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tkání v těchto segmentech, s cílem snížení bolestivosti. Navíc jsem se pak zaměřil
i na oblast trupu zejména z hlediska aktivace břišního svalstva ale i pro zlepšení
dechového stereotypu a objemu, jako celkových faktorů ovlivňujících zdraví jedince.
Z hlediska bolesti a také ranní ztuhlosti typické pro onemocnění AS došlo
k výraznému subjektivnímu zlepšení, které hodnotím jako hlavní pozitivní přínos
terapie. U ztuhlosti se objevilo zlepšení jak kvantitativně tak i kvalitativně – ztuhlost
nebyla tak výrazná jako při přijetí a trvala kratší dobu po probuzení (viz Tab. č. 8),
a jak popisuji níže, toto snížení bolestivosti se odrazilo i objektivně v motorickém
projevu pacienta.
Tab. č. 8 – Srovnání bolesti
Vstupní hodnoty

Výstupní hodnoty

Stupeň bolesti

5 z 10

2 z 10

Frekvence

téměř

neustále,

vždy

při občasně, pouze při pohybu

pohybu
SI skloubení, L páteř, kyčelní SI skloubení, L páteř, kyčelní

Oblast
Doba ranní ztuhlosti

klouby, někdy ramena

klouby

3 hodiny

1,5 hodiny

Je ovšem nutno podotknout, že není možné odlišit, do jaké míry vedla ke snížení
bolestivosti terapeutická intervence a do jaké míry se na jejím snížení podílely
analgetické infuze, které byly pacientovi během pobytu aplikovány. S touto sníženou
bolestivostí se pojí i výše zmíněná kratší doba ranní ztuhlosti, která se naopak patrně
snížila spíše v důsledku každodenního pohybu, nežli působením analgetických infuzí.
Podařilo se pozitivně ovlivnit napětí měkkých tkání v oblasti trupu a zad
ve smyslu snížení tohoto napětí v oblasti fascií kůže a podkoží.
Zaměříme-li se na posílení oslabených svalových skupin, došlo k alespoň
částečnému zlepšení ve svalových skupinách, na které jsem primárně cílil, tedy flexory
trupu a extensory kyčelního kloubu (viz Tab. č. 9). Přesto však zůstávají ve svalové síle
pacienta značné rezervy a to jak ve skupinách na které terapie nebyla primárně
zaměřena, tak ve skupinách které sice byly posíleny, ale stále nejsou na plné svalové
síle dle svalového testu dle Jandy. Vyšetření těchto svalových skupin jsem zvolil
na doporučení fyzioterapeutky v Revmatologickém ústavu jako predilekčně oslabené
svalové skupiny vzhledem k povaze onemocnění.
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Tab. č. 9 – Srovnání svalové síly
Testovaný pohyb

Vstupní hodnoty

Výstupní hodnoty

P

P

L

flexe trupu

3

extense kyčelního kloubu

3

L
3-4

3

4

4

V kloubní pohyblivosti kořenových kloubů a také pohyblivost páteře došlo
k výrazným změnám a to patrně zejména v důsledku snížení bolestivosti a ztuhlosti.
V oblasti kyčelních kloubů bych drobné zvýšení rozsahu pohybu připisoval spíše
cvičení pro aktivaci hýžďových svalů, stejně tak v oblasti páteře je patrně zvýšení
rozsahů pohybu dáno i uvolněním měkkých struktur nejen snížením bolesti (viz Tab. č.
10 a č. 11).
Tab. č. 10. – Srovnání Antropometrie
Vstupní hodnoty

Výstupní hodnoty

Kyčelní kloub –

PDK

LDK

PDK

LDK

Aktivně

S 0 – 0 – 105

S 0 – 0 – 105

S 0 – 0 – 110

S 0 – 0 – 110

Kyčelní kloub –

PDK

LDK

PDK

LDK

Pasivně

S 0 – 0 – 105

S 0 – 0 – 105

S 5 – 0 – 115

S 5 – 0 – 110

Aktivně

Pasivně

Aktivně

Pasivně

R 60 – 0 – 60

R 75 – 0 – 75

R 65 – 0 – 70

R 70 – 0 – 75

R 40 – 0 – 40

R 50 – 0 – 50

R 55 – 0 – 60

R 60 – 0 – 60

Krční páteř
Hrudní a bederní
páteř

Tab. č. 11 – Srovnání distancí na páteři
Distance

Vstupní hodnoty

Výstupní hodnoty

Čepojův příznak

3 cm

3 cm

Ottův příznak Inklinační

2,5 cm

3,5 cm

Ottův příznak Reklinační

1 cm

2 cm

Stiborův příznak

8 cm

9 cm

Schoberův příznak

4 cm

4,5 cm

Thomayerova zkouška

48 cm

17 cm

Zkouška lateroflexe L

10 cm

12 cm

Zkouška lateroflexe P

10 cm

12 cm

Zkouška flexe Cp

1,5 cm

1,5 cm
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Další změny ve svalové aktivitě jsou pozorovatelné ve zlepšení testů
pro hluboký stabilizační systém dle Koláře, a také na přestavbě pohybových stereotypů
extense v kyčli a flexe trupu dle Jandy, oproti vstupnímu vyšetření. Na druhou stranu je
nutné dodat, že ani u těchto kvalit nedošlo k úplné nápravě do fyziologického
pohybového stereotypu, či plné stabilizace (přehled viz Tab. č. 12.)
Tab. č. 12 – Srovnání hluboké stabilizace a pohybových stereotypů
Test/Pohybový stereotyp
Extense v kyčelním kloubu
bilat.

Vstupní hodnoty

Výstupní hodnoty

1. zapojení ischiokrurálního

1. zapojení ischiokrurálního

svalstva, 2. glutaeus max.,

svalstva, 2. glutaeus max.,

paravertebrální svaly aktivuje

paravertebrální svaly aktivuje

ipsilat. jako celek po stř. Th

bilat. najednou od Th páteře

páteř, poté stejně

postupně směrem dolů

kontralaterálně
Flexe trupu dle Jandy

Brániční test

výrazná převaha m. iliopsoas,

částečná převaha m.

nižší aktivita mm. obliqui,

iliopsoas, postupné odvinutí

záda zvedá jako celek,

zad, na konci pohybu snaha o

vyšvihnutí se

vyšvihnutí se

minimální aktivace svalů

mírná aktivace svalů proti

proti odporu, žebra kraniálně,

odporu, neroztahují se

neroztahují se mezižeberní

mezižeberní prostory

prostory
Test flexe trupu dle Koláře

laterální pohyb žeber,

žebra ve výdechovém

vyklenutí laterálních břišních

postavení, zvýšené zapojení

svalů, kraniální migrace

m. rectus abdominis bilat.

hrudníku a klíčků
Extenční test

aktivace pouze

zvýšená aktivace

paravertebrálního svalstva,

paravertebrálního svalstva,

břišní svalstvo bez aktivity

břišní svalstvo zapojuje se
sníženou aktivitou

Je tedy zřejmé posílení břišního svalstva, zejména pak šikmých břišních svalů
a celkové zlepšení stabilizace, což mimo testů pro hluboký stabilizační systém dle
Koláře ukazuje i stoj na jedné DK či na patách.
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Dále se bez přímé intervence upravilo ve stoji postavení pánve do stranové
symetrie a předozadně je rozdíl v rámci fyziologické normy, též se upravilo postavení
pravého kolene do plné extense. Dá se tedy předpokládat, že se jednalo o nezafixované
antalgické držení a v důsledku snížení bolestivosti a zlepšení stabilizace trupu došlo
k jeho odstranění.
Vzhledem ke všem výše popsaným změnám došlo také k viditelné změně
ve stereotypu chůze pacienta. Prodloužila se délka kroku, částečně se diferencovaly
i fáze krokového cyklu a přidal se odraz chodidla, ikdyž bilaterálně stále chybí odraz
palce a není zcela plynulé přivinutí chodidla k podložce. Zmenšil se také latero-laterální
pohyb při chůzi vycházející z kotníků, na levou stranu stále v menší míře přetrvává,
na pravou stranu se odehrává pouze zpět do vertikály. Úklon L páteře vlevo byl
eliminován zcela. Přidal se také lehký souhyb HKK ikdyž jen v loketních kloubech
a u LHK se změnil cirkumdukční pohyb v ramenním kloubu na téměř nepatrný
předozadní pohyb.
Velmi pozitivně hodnotím celkové změny k lepšímu ve stavu pacienta a to jak
z hlediska bolesti, tak i čistě z hlediska pohybového projevu, rozsahu pohybů a svalové
síly. Naopak negativně hodnotím fakt, že mnoho cviků nebylo s pacientem pro bolest
možné provést. Terapie tudíž měla mírně monotónní charakter, který ovšem dle
komunikace s pacientem z jeho strany nebyl negativně vnímán.
Přesto se domnívám, že bez omezení bolestí by mohl být efekt terapie vyšší,
zejména ve směru zlepšení pohyblivosti osového orgánu, ale i aktivace břišního
svalstva. Pro bolest se také nepodařilo dostatečně ovlivnit napětí bočních fascií trupu
a nebylo možné relaxovat některé hypertonické svaly, zejména pak bilat. m. quadratus
lumborum. Dále se mi nepodařilo, naplnit celý obsah krátkodobého plánu, což dílem
přičítám faktu, že pacient pociťoval výše zmiňovanou bolest, která znemožňovala
některá vyšetření a také mnoho terapeutických způsobů intervence a dílem faktu,
že v rozsahu osmi terapeutických jednotek pro naplnění plánu nebyl dostatečný časový
prostor. Nepodařilo se mi tedy naplnit všechny stanovené cíle, tyto by vyžadovali delší
terapeutickou intervenci. Přesto díky výše zmíněným zlepšením hodnotím celkový
výsledek terapie pozitivně.
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3.11 PROGNÓZA
Z krátkodobého hlediska, vidím prognózu pacienta ve skrze pozitivně
a to zejména proto, že v Březnu toho roku nastupuje lázeňskou léčbu, o které uvádí,
že mu minulý rok pomohla od bolestí ramen a vedla ke zvětšení rozsahu pohybu
v ramenních kloubech.
Z dlouhodobého hlediska by bylo ideální, aby pacient docházel ambulantně
k fyzioterapeutovi znalému problematiky ankylozující spondylitidy, který by pacientovi
mohl zadávat a upravovat autoterapii, které by se pacient mohl denně věnovat.
V lékařské dokumentaci pacienta je ovšem uvedeno ukončení biologické léčby
pro non compliance, je tedy otázkou zdali by byl pacient ochoten dodržovat denní
pohybový režim. Na druhou stranu zde v Revmatologickém Ústavu pacient z hlediska
autoterapie spolupracoval velmi dobře.
Osobně se tedy domnívám, že by pacient při správném vedení byl schopen
dodržovat denní pohybový režim, což by vedlo k dlouhodobému udržení rozsahu
pohybu a snížení bolesti. Zároveň se ovšem domnívám, že pacient pravděpodobně dík
postoji k terapii spíše pasivnímu nežli aktivnímu fyzioterapeuta pro ambulantní ošetření
nevyhledá. V neprospěch pacienta hovoří také značný abusus cigaret, který celkově
neprospívá stavu pacienta a navíc ještě více snižuje jeho dechovou kapacitu
už tak omezenou onemocněním.
Další nezanedbatelnou otázkou v prognóze pacienta je vlastní onemocnění,
u kterého se dá pouze těžko odhadnout následující průběh. Rozhodně se pro výše
zmíněnou neochotu ke spolupráci stran biologické léčby nedá očekávat výrazné
ovlivnění průběhu onemocnění pomocí farmakoterapie.
U pacienta se tedy bohužel dá očekávat další postupné zhoršování onemocnění
s přechodnými exacerbacemi obtíží jako doposud.
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4 Závěr
V rámci zpracovávání této bakalářské práce jsem si osvojil mnoho poznatků
jak z oblasti revmatologie obecně, tak přímo k onemocnění ankylozující spondylitida.
Získal jsem informace ohledně teoretických možností jak s tímto onemocněním
terapeuticky pracovat a to nejen z oblasti fyzioterapie, ale i farmakoterapie.
Díky praktické části bakalářské práce a způsobu práce v Revmatologickém ústavu
v Praze jsem měl možnost si vyzkoušet jaké je pracovat samostatně s pacientem
od vstupního kineziologického rozboru přes sestavení jednotlivých terapeutických
jednotek a ž po vyšetření rozboru výstupního a zhodnocení efektu celé terapie.
Toto pro mě bylo značným přínosem, zároveň mimo možnost samostatné práce
hodnotím velmi pozitivně možnost konzultovat jednotlivé postupy s fyzioterapeutkami
na pracovišti v čele s Evou Taušovou, které ochotně odpovídali na mé dotazy a pomohli
mi vybrat vhodného pacienta pro mou bakalářskou práci. Díky tomu jsme s pacientem
navázali pozitivní vztah, který vedl k dobrým terapeutickým výsledkům.
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Příloha č. 1 – Schválená žádost etické komisi

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas
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 Ústavu 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
ankylozující spondylitida
Cílem této bakalářské práce je vytvoření kazuistiky pacienta s diagnózou ankylozující
spondylitida a sepsaní některých teoretických poznatků k této diagnóze.
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:

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:

Příloha č. 3 – Seznam zkratek
AA

Alergologická anamnéza

AS

Ankylozující spondylitida

ASAS

Assessment of SpondyloArthritis Society

BASDAI

Bath Ankylosing Spondylitis Activity Index

BASFI

Bath Ankylosing Spondylitis Funcional Index

BASMI

Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index

BASRI

Bath Ankylosing Spondylitis Radiology Index

C

Cervikální

C7

Sedmý cervikální

CRP

C-reaktivní protein

DISH

Difúzní idiopatická skeletální hyperostóza

DK

Dolní končetina

DKK

Dolní končetiny

DMARDs

Disease modifying anti-rheumatic drugs

DO

Dřívější onemocnění

FA

Farmakologická anamnéza

HKK

Horní končetiny

HLA

Human Leukocyte Antigens

HLA-B27

Human Leukocyte Antigen subtypes B*2701-2759

L

Lumbální

L5

Pátý lumbální

LDK

Levá dolní končetina

LHK

Levá horní končetina

MRI

Magnetic resonance imaging

NO

Nynější onemocnění

NSA

Nesteroidní antirevmatika

OA

Osobní anamnéza

OCI

Osteitis Condensans Ilii

PA

Pracovní anamnéza

PDK

Pravá dolní končetina

PHK

Pravá horní končetina

RA

Rodinná anamnéza

RTG

Rentgenové

SA

Sociální anamnéza

SASSS

Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score

SI

Sakro-iliakální

SpA

Spondylartritida

Th

Thorakální

Th-L

Thorako-lumbální

TNF

Tumor necrosis factor

TNF-α

Tumor necrosis factor – α

Příloha č. 4 – Seznam obrázků
Obr. č. 1 – RTG nález sakroileitidy (Hochberg a kol., 2014)
Obr. č. 2 – Kritéria hodnocení SpA (Pavelka a kol. 2009)
Obr. č. 3 – RTG zobrazení korekční osteotomie (Hochberg a kol., 2014)

Příloha č. 5 – Seznam tabulek
Tab. č. 1 – stádia sakroileitidy podle nálezu RTG (Šenolt, 2011)
Tab. č. 2 – Vstupní vyšetření zkrácených svalů
Tab. č. 3 – Vstupní měření goniometrie
Tab. č. 4 – Vstupní vyšetření svalového testu
Tab. č. 5 – Výstupní vyšetření zkrácených svalů
Tab. č. 6 – Výstupní měření goniometrie
Tab. č. 7 – Výstupní vyšetření svalového testu
Tab. č. 8 – Srovnání bolesti
Tab. č. 9 – Srovnání svalové síly
Tab. č. 10. – Srovnání Antropometrie
Tab. č. 11 – Srovnání distancí na páteři
Tab. č. 12 – Srovnání hluboké stabilizace a pohybových stereotypů

