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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je chronické, systémové, zánětlivé, autoimunitní 

onemocnění revmatoidní artritida a způsoby ovlivnění jejího průběhu či 

důsledků pomocí fyzioterapie. Na základě vstupního vyšetření a subjektivních 

pocitů pacientů je stanoven a upravován rehabilitační plán. Efekt zvolené terapie 

je hodnocen taktéž na základě subjektivních pocitů pacienta a vyšetření 

výstupního.  

Teoretická část je věnována charakteristice onemocnění, popisující jeho průběh, 

diagnostiku, projevy, léčbu apod. Dále jsou zde popsány nejčasnější deformity 

pohybového aparátu způsobené touto chorobou a možnosti jejich 

fyzioterapeutické intervence. 

Metodologická část obsahuje vyšetření a metody využité při terapii pacientů 

sledovaných za účelem zhotovení práce. 

Ve speciální části jsou zpracovány dvě kazuistiky. Žena, která trpí touto 

chorobou již několik let, a má znatelné kloubní deformity, a muž jehož diagnóza 

byla stanovena teprve nedávno. U obou je navržený terapeutický plán zaměřený 

na jejich aktuální obtíže a stav. 

Klíčová slova 

Revmatoidní artritida; symetrická polyartritida; synoviální tkáň; fyzioterapie; 

pohybová aktivita. 

  



 

 

ABSTRACT 

The bachelor paper addresses chronic, systemic, inflammatory, autoimmune 

disease rheumatoid arthritis and physiotherapy methods affecting its course and 

results. On the basis of initial assessment and subjective feelings of patients, a 

rehabilitation plan is determined and modified. The effect of selected therapy is 

evaluated also on the basis of subjective feelings of a patient and a final 

assessment. 

The theoretical part is devoted to the characteristics of the disease. It describes its 

course, diagnostics, manifestations of treatment etc. It furthermore presents the 

most frequent deformities of musculoskeletal system caused by this disease and 

possibilities of their physiotherapy intervention. 

The methodological part contains examinations and methods employed within 

the therapies of patients observed for the purposes of this work. 

The special part introduces two case studies. A woman suffering from this 

disease for several years, having noticeable joint deformities, and a man whose 

diagnosis was determined only recently. In both cases, a therapeutic plan aimed 

at their actual difficulties and conditions is proposed. 

 

Keywords 

Rheumatoid arthritis; symmetric polyarthritis; synovial tissue; physiotherapy; 

physical activity. 
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1 ÚVOD 

Revmatoidní artritida je chronické systémové autoimunitní onemocnění, 

charakteristické progresivním zánětem synoviální výstelky a rozvojem destruktivních 

kloubních změn. Spoušťovým mechanismem autoimunitního procesu může být jak 

genetická predispozice, tak i exogenní vlivy. Prevalence tohoto onemocnění je asi 1 % čímž 

se řadí mezi nejčastější revmatologické onemocnění (10). 

Nejvýznamnějším prostředkem pro léčbu RA je stále se vyvíjející farmakoterapie. 

Využívají se nesteroidní antirevmatika, glukokortikoidy a tzv. chorobu modifikující léky, 

kam patří i biologická léčba. Hlavním cílem léčby je dosažení a dlouhodobé udržení 

remise nebo alespoň nízké aktivity onemocnění. Důležitá je včasná diagnostika a zahájení 

adekvátní léčby (7).  

Rehabilitační léčba se snaží o minimalizaci funkčního deficitu. Pravidelné cvičení má 

vliv na ranní ztuhlost a přispívá k udržení rozsahu pohybu, ale také ke zlepšení 

psychického stavu pacienta. Dále má minimalizovat symptomatickou medikamentózní 

léčbu a v neposlední řadě připravit pacienta na revmatochirurgický zákrok. 

Téma bakalářské práce jsem si vybrala z několika důvodů. Jelikož jsem se s tímto 

onemocněním setkávala poměrně často na odborných praxích, chtěla jsem se dozvědět 

více o prognóze, vzniku, léčbě apod. Hlavním impulsem k výběru právě tohoto tématu 

byl výskyt v rodině. Sledovala jsem, jak běžné denní činnosti mohou představovat značný 

problém. Jak pravidelná lázeňská léčba může vždy, alespoň na nějakou dobu pomoci od 

bolesti, ztuhlosti kloubů apod. A na druhé straně také pasivitu, co se týče vlastní iniciativy 

ke cvičení. Proto jsem se rozhodla sepsat možnosti, jakými mohou pacienti ovlivnit 

průběh onemocnění nefarmakologickou cestou. Prostřednictvím fyzioterapeutické 

intervence a následné edukace autoterapie. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce bude zpracování teoretických poznatků týkajících se onemocnění 

revmatoidní artritida. Způsoby, jakými lze ovlivnit průběh a důsledky tohoto 

onemocnění pomocí fyzioterapie. Na základě vstupního vyšetření bude u probandů 

navržena terapie, jejíž účinnost bude ozřejměna vyšetřením výstupním a subjektivním 

pocity probandů. Výsledky budou interpretovány především pomocí tabulek. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Revmatologie  

„Revmatologie je podoborem vnitřního lékařství, který se zabývá výzkumem, 

diagnostikou, a léčbou onemocnění pohybového aparátu“ (1, s.16). Onemocnění 

revmatického původu bývají často bolestivá s chronickým průběhem, nepříznivým 

vlivem na funkční schopnosti a kvalitu života nemocného. Tyto choroby mají často 

systémový charakter, tedy postihují mimo klouby i další orgány těla (srdce, plíce, ledviny, 

oči atd.) U některých případů nemusí být pohybový aparát postižen vůbec (2). 

3.2 Revmatoidní artritida 

3.2.1 Definice  

„Revmatoidní artritida je chronické systémové autoimunitní zánětlivé kloubní onemocnění 

charakterizované symetrickou polyartritidou“ (3, s.12). 

„Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění, jehož hlavním cílem je synoviální 

výstelka kloubů, šlach a tíhových váčků. Během nemoci zánětlivé buňky infiltrují kloubní prostředí 

a vedou k hyperplazii aktivní synoviální tkáně a postupné destrukci chrupavky a přiléhající kosti“ 

(1, s.340). 

3.2.2 Epidemiologie 

Incidence se udává mezi 10 a 50 na 100 000 obyvatel. Výskyt onemocnění je častější u 

žen, stoupá s věkem do 70 let, poté klesá. Zajímavý je zvýšený výskyt u některých 

indiánských kmenů v Severní Americe, odkud pocházejí i nejstarší antropologické 

doklady tohoto onemocnění. V Evropě se jedná o relativně mladé onemocnění, první 

lékařský popis pochází z 18. století, avšak ostatky severoamerických indiánů s kostními 

změnami neodlišitelnými od dnešní revmatoidní artritidy jsou 4000 let staré. Onemocnění 

tedy pravděpodobně vzniklo v Severní Americe a s objevením tohoto kontinentu se 

dostala i do Starého světa (1,3,4). 
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3.2.3 Etiologie a patogeneze 

Není doposud známo, čím je onemocnění spuštěno. Pravděpodobně jde o vliv jak 

genetických (známá je genetická asociace s HLA-DR molekulami), tak vnějších faktorů 

(virové či bakteriální infekce).  

Dojde k aktivaci imunitních buněk a sekreci cytokinů. V synoviální tkáni se hromadí B 

lymfocyty, T lymfocyty, makrofágové, synoviální fibroblasty a neutrofilní leukocyty, čímž 

dojde k aktivaci protizánětlivě působících cytokinů a autoprotilátek. Dojde k novotvorbě 

cév, vzniká vaskularizovaná granulační tkáň tzv. panus, který přerůstá a narušuje 

chrupavku, následně je poškozena i subchondrální kost vazy a šlachy. Hlavní roli 

v rozvoji změn má protizánětlivě působící cytokin TFN-α, který je díky tomu i jedním 

z hlavních cílů biologické léčby (1,2,4). 

3.2.4 Klinický obraz 

• Kloubní změny 

Klouby postižené zánětem jsou bolestivé, oteklé a teplé. Avšak nenajdeme zde, jako u 

jiných zánětů, zčervenání či zarudnutí. Postižení bývá symetrické, postihující zejména 

drobné klouby rukou a nohou. Typické je postižení metakarpofalangeálních kloubů 

(MCP), proximálních interfalangeálních kloubů (PIP), metatarzofalangeálních kloubů 

(MTP) a kloubů zápěstí. Ale nevyhýbá se ani větším kloubům (lokty, ramena, kyčle a 

kolena), které bývají zasaženy až v pozdějších stadiích onemocnění. Na rozdíl od artrózy 

zde nenajdeme postižení distálních interfalangeálních kloubů (DIP). 

Začátek onemocnění může být bouřlivý (15 %), anebo pozvolný se zhoršujícími se 

příznaky (50-70 %). Pacienti si stěžují na bolest, ranní ztuhlost a kloubní otoky. Dále 

pozorujeme omezení rozsahu v aktivním i pasivním pohybu. Pacient má slabší stisk ruky. 

U rozvinutého onemocnění bývají přítomny kloubní deformity (3,4,5). 

Na rukou je charakteristické vřetenovité zduření PIP kloubů a atrofie interoseálních 

svalů. Dále ulnární deviace prstů, vzniklá nejčastěji uvolněním kolaterálních vazů, volární 

subluxací kloubů a dislokací společného extensoru prstů ulnárně. Další častou deformitou 
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je deformita knoflíkové dírky, kdy PIP klouby jsou ve flexi a DIP klouby v hyperextenzi. 

Deformita labutí šíje se vyznačuje flexí MCP, hyperextenzí PIP a flexí DIP (6).  

U zápěstí jsou časté osové deformity, v pokročilém stadiu i adheze až ruptury šlach. 

Kvůli volární subluxaci bývají častěji postiženy šlachy extensorů. Časté bývá také utlačení 

n. medianus, což nezřídka vede až k syndromu karpálního tunelu. Nejčastější deformitou 

je caput ulnae syndrom, který je charakteristický dislokací hlavičky ulny dorzálně se 

současně omezenou extenzí a supinací zápěstí. Kolapsová deformita znamená subluxaci 

a posun karpu ulnárně s radiální dukcí MCP a kompenzační ulnární dukcí prstů (6). 

Asi 20 % pacientů má postižený loketní kloub. Rozlišujeme tři formy revmatického 

postižení lokte.  

a. Ankylozující forma vede ke kostěnému srůstu a ztrátě hybnosti, která 

znemožňuje sebeobsluhu. 

b. Luxační forma kvůli nestabilitě a dislokaci kloubních i mimokloubních 

struktur znemožňuje oporu. 

c. Iritační forma je charakteristická drážděním nebo útlakem n. ulnaris a 

motorické větve n. radialis (6). 

U ramenních kloubů bývá bolestivě omezena zevní rotace a abdukce. Sekundárně dochází 

k poškození dlouhé hlavy bicepsu a rotátorové manžety. Na kloubní jamce a hlavici 

humeru nacházíme erozivní změny. Při dlouhodobém postižení svaly atrofují a může 

dojít až k trvalé addukční kontraktuře. 

Velmi závažné je postižení v oblasti krční páteře. Nejčastěji v oblasti atlantoaxiálního 

skloubení. Pacient si stěžuje na bolesti hlavy, krku, slabost horních končetin, parestezie. 

Je vhodné poslat pacienta na neurologické vyšetření, kvůli možnému útlaku míchy (6,3). 

Častá je artritida v MTP kloubech. Kladívkové prsty, vzniklé subluxací proximálních 

falang, mohou být značně omezující při chůzi. Další typická deformita je hallux valgus. 

V oblasti hlezna je nečastější valgózní postavení calcaneu s migrací talu laterálně. Velmi 

časté je plochonoží (7).  
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Artritida u kolenních kloubů vede k nestabilitě a flekční kontraktuře. Větší množství 

synoviální tekutiny může zapříčinit naplnění popliteální cysty, známé také jako Bakerova 

cysta. Protrhnutí cysty může způsobit otok lýtka, který by mohl být později zaměněn za 

otok při hluboké žilní trombóze (7). 

Při postižení kyčelních kloubů bývá omezen rozsah pohybu, bolest vyzařuje do třísla, 

stehna, hýždě nebo dolní části zad (7). 

• Mimokloubní obraz 

Revmatoidní uzle se nejčastěji objevují v podkoží nad proximální hranou ulny a nad 

olekranonem, dále na dorzální straně kloubů ruky. Primárně jde o místa s větším 

mechanickým tlakem (zátylek, Achillova šlacha). Jedná se o zánětem změněnou tkáň 

s centrální nekrózou (1,3). 

Revmatoidní vaskulitida postihuje malé cévy. Na kůži způsobuje vyrážku, vředy 

(nejčastěji na bércích a konečcích prstů), nekrózu a následnou gangrénu. Může se také 

projevit jako distální senzorická neuropatie nebo jako těžká senzomotorická neuropatie 

(mononeuritis multiplex). Méně obvyklá je viscerální vaskulitida vyskytující se v plicích, 

myokardu, játrech, pankreatu, lymfatických uzlinách či ve střevech. Nepostihuje ledviny 

(1,3,8). 

Plicní postižení se může projevit pleuritidou, intersticiální plicní fibrózou, 

pneumonitidou, vaskulitidou či přítomností revmatických uzlů. Kombinací plicní 

nodulózy, pneumokoniźy a revmatoidní artritídy vzniká Caplanův syndrom. Zřídka se 

můžeme setkat s obstrukcí horních cest dýchacích (1). 

Nejčastějším kardiálním projevem revmatoidní artritidy je perikarditida, která bývá 

nesymptomatická. K srdečním potížím může dojít také z důvodu vaskulitidy, například 

předčasným rozvojem aterosklerózy (1,3,7). 

Oční projevy obvykle zahrnují keratokonjunktivitidu, která se klinicky projevuje 

řezáním, pocitem oční suchosti či pocitem cizího tělesa v oku. Dalším projevem může být 
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episkleritida. Nesmíme zapomenout ani na postižení vznikající v důsledku léčby RA 

Léčba glukokortikoidy může způsobit glaukom či kataraktu (1,3,7). 

Hematologické abnormality bývají časté. Obvyklá je přítomnost anemie, která může 

vznikat z několika příčin: poruchou utilizace železa, sníženou produkcí erytropoetinu, 

předčasnou destrukcí červených krvinek atd. Častá bývá také trombocytóza, která odráží 

aktivitu onemocnění. Feltyho syndrom je charakterizován jako kombinace RA se 

splenomegálií a leukopenií. Většinou se objeví u dlouho trvající RA, a bývá spojen 

s častými mimokloubními příznaky, vysokými hladinami revmatoidních faktorů, 

infekcemi či hyperpigmentací (1,3,7). 

Postižení svalů ve smyslu hypotrofie až atrofie typicky na dorzu ruky a dolních 

končetinách, jsou kvůli omezenému používání bolestivých kloubů. Klesá svalová síla 

(1,8). 

Osteoporóza vzniká primárně periartikulárně působením zánětlivých mediátorů, které 

jsou uvolňovány ze synovie. Sekundárně je to častější difuzní osteoporóza, která je 

pravděpodobně částečně způsobena léčbou glukokortikoidy (1,7). 
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Tabulka 1-Nejčastější extraartikulární manifestace revmatoidní artritidy (1,s.346) 

Kůže revmatoidní uzly 

Hematologie 
anemie, trombocytóza, zřídka trombocytopenie, 

lymfadenopatie 

Feltyho 

syndrom 

splenomegalie s neuropenií, velké granulární lymfocyty, 

trombocytopenie 

Játra  mírné zvýšení aminotransferáz 

Plíce  

pleuritida, ztluštění pleury, pneumonitida, uzly, difuzní 

intersticiální plicní fibróza, obliterující bronchiolitida, 

Caplanův syndrom, krikoarytenoidní artritida, vzácně plicní 

hypertenze, arteritida 

Srdce perikarditida, akcelerovaná ateroskleróza, vzácně vaskulitida 

Oči 
suchá keratokonjunktivida, episkleritida, skleritida, zřídka 

uveitida, ulcerující keratitida 

Neurologie 
periferní úžinové syndromy, myelopatie při subluxaci krčních 

obratlů 

Svaly atrofie, zřídka myozitida 

Ledviny amyloidóza 

Cévy vaskulitida malých tepen 

 

3.2.5 Diagnostika 

RA je klinické onemocnění a neexistuje žádné specifické vyšetření, které by bylo pro 

tuto chorobu zcela specifické. Diagnóza je proto založená na klinickém obrazu, 

pomocných vyšetřeních a zejména na splnění klasifikačních kritérií Americké 

revmatologické společnosti a Evropské ligy proti revmatismu z roku 2010, která nahradila 

a doplnila původní kritéria Americké revmatologické společnosti z roku 1987. 

Předpokladem pro použití těchto kritérií u pacienta je přítomnost klinicky zjevné artritidy 

alespoň jednoho kloubu, pro kterou nenajdeme jinou příčinu. Onemocnění pak můžeme 
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klasifikovat jako RA, pokud při zhodnocení klinických a laboratorních parametrů 

dosáhne pacient alespoň šesti bodů z deseti (9). 

Tabulka 2-ACR/EULAR klasifikační kritéria pro diagnózu revmatoidní artritidy ( 1,s.351) 

Klouby (0-5) Skóre 

1 střední – velký 0 

2-10 středních - velkých 1 

1-3 malé klouby rukou/nohou nebo zápěstí 2 

4-10 malých kloubů rukou/nohou nebo zápěstí 3 

>10 (alespoň 1 z rukou/nohou nebo zápěstí) 5 

Sérologie (0-3) 

RF a ACPA obojí negativní 0 

Alespoň jeden z RF a ACPA nízce pozitivní 2 

Alespoň jeden z RF a ACPA vysoce pozitivní 3 

Trvání symptomů (0-1) 

<6 týdnů 0 

≥6 týdnů 1 

Reaktanty akutní fáze (0-1) 

Normální CRP a FW 0 

Abnormální CRP a/nebo FW 1 

RF - revmatoidní faktory, ACPA - protilátky proti citrulinovaným peptidům, CRP – C-reaktivní protein, FW – 

sedimentace erytrocytů 

Stále jsou známější kritéria z roku 1987, která ale nejsou příliš vhodná pro diagnostiku 

časných forem RA. Pro svou vysokou senzitivitu a specificitu u rozvinutějších forem se 

nyní používají především pro srovnání s jinými revmatologickými chorobami.  
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Hodnotí se:   

1. Ranní ztuhlost trvající alespoň jednu hodinu 

2. Artritida tří nebo více kloubních oblastí  

3. Artritida ručních kloubů 

4. Symetrická artritida 

5. Revmatoidní uzly 

6. Revmatoidní faktory 

7. Rentgenové změny typické pro RA (například eroze, kostní dekalcifikace) 

K diagnóze je potřeba splnit 4 ze 7 kritérií a kritéria 1-4 musí být přítomna alespoň 6 týdnů 

(1). 

• Laboratorní vyšetření 

Sedimentace červených krvinek (FW) bývá zvýšená u většiny pacientů s aktivní RA. 

Z reaktantů akutní fáze nejčastěji určujeme C-reaktivní protein (CRP), který lépe koreluje 

se zánětlivou aktivitou onemocnění než FW. Revmatoidní faktor (RF) je přítomen asi u 

80% pacientů, hovoříme potom o séropozitivitě, která vypovídá o horší prognóze 

onemocnění. Nejčastěji se určuje latexovým fixačním testem. Revmatoidní faktory nejsou 

pro RA specifické, mohou se objevit i u jiných systémových onemocnění. Mnohem 

specifičtější jsou protilátky proti citrulinovaným peptidům (ACPA). Senzitivita vyšetření 

je 70 % a specificita více než 95 %. Pozitivita tohoto vyšetření také vypovídá o horším 

průběhu onemocnění. Až u 35 % pacientů, kteří jsou v úvodu RF séronegativní, jsou 

přítomny anti-CCP protilátky. Přítomnost protilátek bývá často prokazována i několik let 

před propuknutím onemocnění. V nízkém titru mohou být pozitivní antinukleární 

protilátky. Pro stanovení diagnózy má také vyznám vyšetření na HLA-DR4 a HLA-DR1 a 

vyšetření synoviální tekutiny, kde můžeme najít vyšší hladinu leukocytů (1,3,5,7). 

• Zobrazovací metody 

Základní zobrazovací metodou pro hodnocení RA změn je rentgenové vyšetření. 

Především na malých kloubech rukou a nohou bývá charakteristický symetrický nález. 
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Změny můžeme rozdělit na časné a pozdní. Mezi časné změny patří zduření měkkých 

tkání kolem kloubů, periartikulární osteoporóza a drobné eroze kostí. Tyto projevy jsou 

nejlépe patrné na předozadním snímku. V pozdní fázi dochází k prohlubování erozí a 

zužování kloubní štěrbiny. Osteoporóza je difúzní, vznikají kloubní deformity a může 

dojít až je kloubní ankylóze. Rentgenové snímky rukou zápěstí a nohou by měly být 

pořízené na začátku onemocnění a pravidelně kontrolována progrese onemocnění během 

léčby. Rentgenové hodnocení používá klasifikaci dle Steinbrockera (tab. 3). 

Další skórovací systém je například hodnocení podle Larsena a Scharpa-van der Heide. 

Využívá se také magnetická resonance a ultrazvuk, kde jsou změny vidět časněji. 

Znázorňují také měkké tkáně, tekutiny, hyperplazie synovie, ruptury šlach a burzitidy 

(1,3). 

Tabulka 3-RTG stadia RA podle Steinbrockera (3, s.22) 

Stadium 1 Změny pouze v měkkých částech, žádné rtg destrukce, 

může být periartikulární osteoporóza 

Stadium 2 Osteoporóza, mírné známky destrukce, žádné deformity 

Stadium 3 Destrukce chrupavky a kosti, deformity 

Stadium 4 Změny předchozí + fibrózní či kostěná ankylóza 

 

• Hodnocení aktivity 

K hodnocení aktivity se nejčastěji používá DAS28 (hodnocení 28 kloubů), kde se 

hodnotí počet palpačně bolestivých kloubů, počet oteklých kloubů, hodnota reaktantů 

akutní fáze a subjektivní hodnocení na analogově vizuální škále pacientem i lékařem. 

K výpočtu DAS vede složitý vzorec, hodnoty se pohybují mezi 0-10, kdy hodnota DAS 5,1 

je vysoká a hodnota 2,6 je považována za remisi (1, 5). 

Kolej amerických revmatologů (ACR) používá v hodnoceních procentuální míru 

zlepšení v 7 parametrech: počet bolestivých kloubů, počet oteklých kloubů, globální 

hodnocení nemoci pacientem a lékařem, hodnocení bolesti pacientem, zánětlivé 

parametry a fyzická funkce, ke které se využívá HAQ dotazník (Health Assesment 
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Questionnare). Přičemž ACR20 znamená zlepšení alespoň o 20 % v pěti ze sedmi 

ukazatelů, stejně počítáme i u ACR50 a ACR70 (1,3,5). 

Cílem terapie je remise, vymizení příznaků choroby, nebo alespoň nízký stupeň 

aktivity. V roce 1981 byla definována tzv. kritéria remise choroby (tab. 4). Přičemž nejméně 

5 z těchto kritérií musí být splněno nejméně po následující dva měsíce (3). 

Tabulka 4-ARA kritéria remise (3, s.25) 

Ranní ztuhlost menší než 15 minut 

Žádná únava 

Žádná bolest kloubů 

Žádná palpační citlivost či bolest při pohybu 

Žádný otok kloubů či šlach 

FW: muži <30mm/h, ženy <20mm/h 

 

• Diferenciální diagnostika 

Především v časných stádiích může být poměrně široká a obtížná. Obtížná může být 

také v případě monoartritidy, oligoartritidy či postižení méně obvyklých kloubů (1,9). 

Ankylozující spoldylitida, reaktivní artritidy a nediferencované spondyloartritidy 

bývají většinou asymetrické. Revmatoidní faktor nebývá přítomen. Častá je pozitivita 

HLA-B27. Postižení páteře má jiný charakter (1). 

U Psoriatické artritidy je typické postižení DIP kloubů. Projevy na kloubech nebývájí 

symetrické. Bývá přítomna psoriáza nebo alespoň typické projevy na nehtech (1,3). 

Osteoartróza může připomínat RA v období akutní fáze nebo při erozivní formě 

artrózy. Většinou chybí postižení MCP kloubů (typické pro RA) a převládá postižení DIP 

a méně často PIP kloubů (1,3). 
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Dna může být zaměněna za RA při chronickém polyartikulárním postižení. Rozdíl lze 

prokázat přítomností kyseliny močové v séru a jejích krystalů ve výpotku. Klasické dnavé 

záchvaty nečiní při diagnóze problém (1,9). 

U systémového lupus erythematodes (SLE), sklerodermie, polymyozitidy a 

dermatomyozitidy bývá většinou artritida na rtg snímku neerozitivní. SLE bývá 

doprovázen systémovými projevy (motýlovitý exantém, fotosenzitivita, nefritida, 

pleuroperikarditida) a častá je pozitivita na antinukleární protilátky (1,3,9). 

Revmatická polymyalgie bývá těžko odlišitelná především u starších pacientů od časné 

RA. Rozhoduje reakce na glukokortikoidy a další průběh choroby (1,3). 

Některé virové choroby mohou napodobovat RA. Například parvovirus B19, 

způsobující tzv. pátou nemoc. Artritida většinou do dvou měsíců odezní. Hepatitida C 

může způsobit akutní i chronickou artritidu a můžeme najít i pozitivní RF (1,3). 

Paraneoplastická artritida bývá přítomna u žen při karcinomu prsu a mužů u 

karcinomu plic. Zpravidla začíná na dolních končetinách bývá séronegativní a neerozivní 

(1). 

3.2.6 Léčba a terapie 

Jelikož nemáme dostatečné informace o etiopatogenezi RA, není nám známá ani 

kauzální léčba. Cílem léčby je tedy navození a dlouhodobé udržení remise nebo alespoň 

udržovaní nízké aktivity onemocnění. Terapie by měla být komplexní a zahrnovat 

interdisciplinární spolupráci. Mělo by dojít ke zmírnění bolesti, redukci zánětu, 

minimalizaci destruktivních procesů a udržení funkce (1,5,9). 

• Farmakoterapie 

Farmakologická léčba je nejdůležitější formou léčby RA. V léčbě používáme 

nesteroidní antirevmatika (NSA), glukokortikoidy a DMARD (Disease Modifying Anti-

Rheumatic Drugs) (1,3). 
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Léčba pomocí nesteroidních antirevmatik je spíše symptomatická. Nemá vliv na 

zánětlivou aktivitu či RTG progresi onemocnění. Využívají se k potlačení bolesti a otoků 

kloubů. Dříve se NSA podávala kontinuálně, nyní se podávají v nejnižší efektivní dávce 

po nezbytně nutnou dobu. Mezi vedlejší účinky patří gastrointestinální (nauzea, průjmy), 

které mohou vést ke vzniku vředů. Dále kardiovaskulární (otoky, hypertenze, kardiální 

selhání) a renální (1,3,5). 

Glukokortikoidy jsou předepisovány především pro svůj protizánětlivý účinek, 

většinou v období zvýšené aktivity onemocnění a na překlenutí období do začátku účinku 

DMARDs. Dlouhodobé podávání se nedoporučuje (osteoporóza, hypertenze, 

hyperglykemie a další). Pacient léčený glukokortikoidy by měl dostávat kalcium a 

vitamin D. Další možnost podání je intraartikulárně, pokud je vzplanutí choroby pouze 

v jednom nebo více kloubech (1,5). 

Chorobu modifikující léky (DMARD) dělíme na konvenční (csDMARDs), biologické 

(bDMARDs), biologické originální (boDMARDs), biologické biosimilární (bsDMARDs) a 

cílené syntetické (tsDMARDs). Použití chorobu modifikujících antirevmatických léků je 

pro léčbu zcela zásadní. V současné době je doporučeno zahájit léčbu konvenčními 

DMARDs a to v okamžiku, kdy je stanovena diagnóza RA. Lékem první volby by měl být 

metotrexát. Snižuje RTG progresi a zvyšuje účinnost biologických léků. V případě 

intolerance můžeme použít leflunomid či sulfasalazin. Méně často jsou pak podávány 

azathioprin, cyklofosfamid, soli zlata a cyklosporin. Využívají se také kombinace 

DMARDs či kombinace DMARDs s glukokortikoidy.  

Biologická léčba (léky ze skupiny bDMARD) je předepisována pacientům, kterým 

selhala léčba alespoň jedním konvenčním DMARD. Aktivita jejich onemocnění je střední 

nebo vysoká a jsou přítomny negativní prognostické faktory (časné erozivní poškození 

kloubů, pozitivní autoprotilátky). A to po šestiměsíční neúspěšné terapii konvenčními 

DMARDs (1,7). 

Využívá se větší účinnosti léčby při kombinaci bDMARDs s methotrexátem či jinými 

csDMARDs než pouze v monoterapii (1). 
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Před zahájením léčby je nutné provést testy, které vyloučí přítomnost latentní 

tuberkulózy a některých chronických infekcí (hepatitida B, C) (1). 

Nejčastěji používanými biologickými léky jsou inhibitory TNF-α, léky navozující 

depleci B-lymfocytů (rituximab), léky navozujíci inhibici kostimulace T-lymfocytů 

(abatacept) a další. V případě selhání prvního biologického léku zahájíme léčbu jiným. 

Tuto záměnu lze provést pouze dvakrát, třetí záměna je považována za méně účinnou 

(1,7). 

• Nefarmakologická léčba 

Je dobré dbát na celkovou kondici pacienta. Pravidelné cvičení napomáhá k udržení 

rozsahů pohybu, eliminaci ranní ztuhlosti a celkové psychické pohodě. Pravidelný pohyb 

má také vliv na rozvoj osteoporózy. Dále ergoterapie, která je zaměřená především na 

drobné klouby ruky a zápěstí, napomáhá vykonávání běžných denních činností, 

sebeobsluhy a práceschopnosti. Pacient může také využít možnost lázeňské léčby. Dále je 

doporučeno používat asistenční a kompenzační pomůcky (5,7). 

3.3 Fyzioterapie 

Pro pacienty s revmatoidní artritidou je nejvíce limitující ranní ztuhlost, zvýšená 

únava, bolest kloubů a svalů a s tím spojená snížená pohyblivost. Nesmíme zapomínat 

ani na psychické problémy jako jsou úzkosti a deprese. Dnes je známo, že přiměřená 

pohybová aktivita napomáhá celkové tělesné i duševní pohodě. Dávkování a volba 

aktivity je individuální. Závisí na aktivitě a stádiu choroby, věku pacienta, postižení 

jiných orgánů apod. Cílem fyzioterapie je zajistit co nejlepší funkční stav organismu, 

zabránit vzniku deformit, minimalizovat symptomatickou medikamentózní léčbu 

(nesteroidní antirevmatika, analgetika) a v neposlední řadě připravit pacienta na 

revmatochirurgický zákrok (10). 

Bolest se již nepovažuje u pacientů s RA za limitující faktor. Pacient by měl být schopen 

určitý stupeň bolesti při pohybové aktivitě překonat. Bolest by se však měla do dvou 

hodin po pohybové aktivitě zmírnit, anebo vymizet do druhého dne (10,11). 
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V počátečních stádiích, kdy nejsou závažné strukturální poruchy kloubů ani deformity, 

je pohybová aktivita především preventivního charakteru. Protahují se flexorové skupiny, 

jako prevence flekčních kontraktur, a posilují extenzorové. V pokročilejších stádiích jde 

hlavně o zabránění další progresi deformit. Ve stádiu s již závažnými změnami 

přistupujeme k nácviku substitučních pohybů pro usnadnění sebeobsluhy a stabilizujeme 

polohu ankylotického kloubu, aby byla co nejvýhodnější pro pacienta (5,10,11). 

Ve stádiu vysoké aktivity se doporučuje 2-3 dny klid na lůžku. Protože dlouhodobý 

klidový režim může vyústit v ireverzibilní kloubní ztuhlost a fibrózní přestavbu, provádí 

se dechová rehabilitace, polohování a pasivní cvičení v maximálním rozsahu několikrát 

denně. Úlevu od bolesti přináší trakce ve směru podélné osy končetiny. K udržení svalové 

síly používáme izometrické kontrakce. Je dobré před cvičením svaly ochladit na principu 

lokální negativní termoterapie. S postupným snižováním aktivity onemocnění můžeme 

postupně zvyšovat zátěž cvičení na pacienta. Využíváme PIR (postizometrickou relaxaci), 

později již s kombinací aktivního cvičení. Nejprve v odlehčení, tedy s vyloučením 

gravitační složky. Při dostatečné svalové síle cvičíme již bez odlehčení, případný odpor 

klademe pouze manuálně. Zvýšená pozornost je věnovaná svalům, jejichž atrofie 

způsobuje deformity. Na horních končetinách jde především o extensory zápěstí, prstů a 

loketního kloubu. Na dolních končetinách svaly nožní klenby a extensory kolenního 

kloubu (5,10,11).  

Ve stádiu nízké aktivity je pohybová aktivita zaměřená především na udržení plného 

kloubního rozsahu, k čemuž se využívá cvičení ROM (range of motion). Dále se dbá na 

zvýšení fyzické kondice a úpravu svalových dysbalancí. Úlevu přinášejí mobilizační 

techniky, techniky měkkých tkání a PIR. Pacient by měl cvičit alespoň dvakrát denně. 

Z psychického hlediska je dobré zařadit i skupinovou terapii (5,10,11). 

3.3.1 Individuální cvičení jednotlivých kloubů 

• Ruka: Má především úchopovou funkci, kterou se snažíme udržet ve všech prstech. 

Nacvičujeme jemné i hrubé úchopy, protahujeme palmární aponeurózu a snažíme se 

udržet funkční opozici palce. Nejčastějšími deformitami ruky jsou ulnární deviace a 
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subluxace metakarfofalangeálních kloubů, deformity labutí šíje a knoflíkové dírky. 

Velký význam mají korekční dlahy, které mají za úkol fixovat zápěstí a 

metakarfofalangeální klouby, pokud možno ve středním postavení. Pro zlepšení 

propriorecepce se doporučuje pohybovat rukou ve větším množství rýže či hrachu. 

• Loketní kloub: Nejčastější deformity bývají flekční kontraktury. Méně časté jsou pak 

kontraktury extenční, které jsou však funkčně závažnější. Horní končetina se tímto 

postavením stává zcela nefunkční. Cvičení začínáme uvolněním zápěstí s následnou 

aktivní pronací a supinací. Dále provádíme flexi a extenzi v loketním kloubu. 

Posilujeme triceps brachii a dolní fixátory lopatek. 

• Ramenní kloub: Bolestivost ramenních kloubů výrazně ovlivňuje chůzi, zejména u 

pacientů využívajících chodící pomůcku. Uvolňujeme zkrácené pektorální svaly a 

horní část svalů trapézových. Posilujeme dolní fixátory lopatek. Vhodná je zde 

periferní mobilizace, PIR, měkké techniky a dechová gymnastika. 

• Noha: Velmi časté bývá plochonoží, kladívkové prsty a hallux valgus. Využíváme 

senzomotorické cvičení, periferní mobilizace, měkké techniky. Protahujeme zkrácené 

extensory, které jsou příčinou kladívkových prstů. Důležité je používaní vhodné 

obuvi. 

• Hlezenní kloub: Vzniká deformita plantární flexe. Protahujeme zkrácený lýtkový sval, 

snažíme se alespoň o střední postavení v kloubu. Nacvičujeme správný stereotyp 

chůze. 

• Kolenní kloub: Důležité je zabránit atrofii m. quadriceps, udržet pohyblivost pately a 

plnou aktivní extenzi. Uvolňování pately provádíme pasivně ve všech směrech, ale i 

aktivně izometrickou kontrakcí m. quadriceps. Protahujeme zkrácené flexory 

kolenních a kyčelních kloubů. Vhodné je doplnit cvičení jízdou na rotopedu. 

Nevhodné je dlouhodobé podkládání kolenních kloubů. 

• Kyčelní kloub: Důležité je udržet dostatečnou svalovou sílu gluteálních, břišních a 

stehenních svalů. Při kontrakturách je kyčelní kloub ve flekčním, addukčním a zevně 

rotačním postavení. Flekční kontraktury vedou ke kompenzačnímu vadnému držení 

těla. Ve stádiu nízké aktivity zaměřujeme cvičení na nácvik správného stereotypu 
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chůze, případně chůzi s oporou. Ve stádiu vysoké aktivity využíváme izometrických 

cvičení, cvičení v odlehčení, závěsech a úlevových polohách (11). 

Protože je známo že stres zhoršuje mnoho forem revmatických onemocnění dostávají se 

do popředí také relaxační postupy jako je například Schultzův autogenní trénink, 

Jacobsonova progresivní svalová relaxace, Feldenkraisova metoda, ale i jóga, tai-či nebo 

čchi-kung. 

 

3.3.2 Fyzikální terapie 

• Stádium nízké aktivity  

o Pozitivní termoterapie: parafín na obě ruce, peloidní zábaly, hypertermní 

koupele 

o Elektroterapie: Träbertovy proudy, středofrekvenční proudy (izoplanární 

vektorové pole s analgetickým a myorelaxačním účinkem), bezkontaktní 

vysokofrekvenční terapie, magnetoterapie 

• Stádium střední aktivity 

o Elektroterapie: nízkofrekvenční proudy (TENS-transkutánní elektrostimulace, 

DD proudy, H-vlna), magnetoterapie 

o Fototerapie: laser-polovodičový, o vlnové délce 830-904 nm, preferujeme co 

nejvyšší výkon laseru (300nW-4W), což výrazně zkrátí dobu aplikace 

o Mechanoterapie: ultrazvuk-nosná frekvence 3MHz, dynamická aplikace, PIP 

1:1, 1,0-1,4W/cm2, step 0,2W 

• Stádium vysoké aktivity 

o Negativní termoterapie: kryosáčky s kryoperlózou, chlazený vzduch z přístroje 

ofukem 

o Elektroterapie: nízkofrekvenční proudy (TENS, DD, H-vlna), magnetoterapie 

o Fototerapie: laser (5) 
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Známé je také využití iontoforézy k lokální dopravě léčiv (kortikosteroidy, antibiotika, 

lidokain, salicyláty). Látka se vstřebává v místě určení a nedochází zde k systémovému 

zatížení. Ve stádiu nízké aktivity je vhodná také hydrokinezioterapie v bazénu s teplou 

vodou 30-32 °C. Nadlehčení těla ve vodě a příjemná teplota vedou ke snížení bolesti a 

ztuhlosti kloubů. Lehký odpor, který cvičení ve vodě představuje, napomáhá ke zvýšení 

svalové síly a samotné ponoření do teplé vody způsobuje vasodilataci a tím zlepšení 

krevního oběhu. 

3.3.3 Další využívané postupy 

• Senzomotorická stimulace se nejprve využívala k terapii nestabilního kotníku 

či kolena, nyní se využívá k terapii funkčních poruch pohybového aparátu. 

Při aplikaci terapie se používá řada balančních pomůcek a cvičení probíhá 

v různě náročných posturálních polohách. Dochází ke zvyšování aferentace 

přes kožní exteroreceptory a proprioreceptory ze svalů a kloubů. Na facilitaci se 

podílí aktivace hlubokých svalů nohy, krátkých extensorů šíje a aktivace 

spinovestibulocerebrálního okruhu. Hlavní cíle této metody jsou zlepšení 

svalové koordinace, ovlivnění poruch propriorecepce, úprava poruch 

rovnováhy, zlepšení držení těla atd. (10,11). 

• Dynamická neuromuskulární stabilizace ovlivňuje funkci svalu v jeho 

posturálně lokomoční funkci. Metoda pracuje s pohybovými stereotypy, které 

vznikají v průběhu života a skrz principy vývojové kineziologie se snaží o jejich 

optimalizaci. Při zvyšování síly svalu nevychází pouze z jeho začátku a úponu, 

ale také z jeho začlenění do biomechanických řetězců, které neodvozuje pouze 

z anatomického hlediska, ale i z řídících procesů centrální nervové soustavy. 

Aby nedocházelo k přetěžování měkkých tkání a skeletu je potřeba zpevňování 

segmentů provádět v centrovaném (neutrálním) postavení kloubu. 

Předpokladem je rovnováha mezi svaly v biomechanickém řetězci a také mezi 

stabilizační silou svalů a velikostí zevní síly (10). 

•  Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace pomocí proprioreceptorů 

usnadňuje reakci nervosvalového mechanismu. Metoda vychází ze zásady, že 
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mozek myslí v pohybech, a nikoliv ve svalech. Z tohoto důvodu jsou základem 

metody pohybové vzorce, které probíhají diagonálním směrem se současnou 

rotací a jsou velmi podobné aktivitám běžného denního života. Facilitační 

pohybové vzorce lze provádět jako pohyb pasivní, aktivní pohyb s dopomocí, 

aktivní pohyb a pohyb proti odporu. Dále lze využít plný rozsah pohybu, 

omezený rozsah či pouze úsek pohybového vzorce. Metoda obsahuje jak 

posilovací, tak i relaxační techniky. U RA se využívá kvůli zvýšení kloubního 

rozsahu a svalové síly (10,14). 

• Akrální koaktivační terapie je metoda využívající poloh raného motorického 

vývoje. Během cvičení dochází k napřimování páteře koaktivací ventrálních a 

dorsálních svalových řetězců, které jsou aktivovány prostřednictvím aker 

v průběhu vzpěru. Na účinnost cvičení má kromě vzpěru o akra i jejich klenutí, 

jenž je potřeba udržet v průběhu cvičení. Dochází k napřimování páteře, 

tonizaci zádového svalstva, kompenzaci dysbalancí a aktivaci hlubokého 

stabilizačního systému (15). 

• Jacobsonova progresivní relaxace je relaxační metoda, která pracuje 

s uvědomováním si napětí jednotlivých svalů a následnou schopností jejich 

uvolnění. Pacient vnímá zvýšené napětí ve svalu či svalové skupině, kterou 

aktivoval (po dobu 5-7 s). Zvyšování napětí je dobré spojit s nádechem. 

Následuje fáze uvolnění (30-40 s), jenž je prováděna s výdechem. Metoda se 

využívá při stresu, bolestech hlavy, migrénách, nespavosti, nechutenství úzkosti 

apod (23). 

• Spirální stabilizace je metoda využívající zdánlivě jednoduchých pohybů za 

pomoci speciálního elastického lana k procvičení celého těla. Aktivací spirálně 

zřetězených svalů dochází k napřímení páteře, protažení těla směrem vzhůru a 

tím i redukci tlaku působícího na meziobratlovou ploténku. Využívá se při 

terapii vadného držení těla, výhřezu meziobratlové ploténky, skoliózy, ale i při 

terapii plochých nohou či hallux valgus atd (24). 
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4 METODIKA 

4.1 Vyšetřovací postupy 

Ke sběru kazuistických dat byli vybráni dva probandi, kteří nebudou z etických 

důvodů jmenováni. Probandi byli seznámeni se zveřejněním dat týkajících se průběhu 

terapie v bakalářské práci. Účast probandů byla dobrovolná. Technika sběru dat byla 

zvolena přímé pozorování, které probíhalo po dobu 6 týdnů. Získaná data byla 

zaznamenávána formou kazuistik. Z důvodu různorodosti projevů a manifestací tohoto 

onemocnění bylo nezbytné rozsáhlé vyšetření celého pohybového aparátu. 

4.1.1 Anamnéza 

Kvalitní odběr anamnézy je velmi důležitý pro pozdější určení diagnózy nebo alespoň 

zařazení onemocnění do skupiny příbuzných syndromů. Pátráme po výskytu 

revmatických a autoimunitních onemocnění v rodině. Dále se zajímáme o právě 

probíhající nebo prodělané choroby a operace. V rámci farmakologické anamnézy 

nezjišťujeme jen, jaké léky pacient právě užívá, ale ptáme se i na léky užívané v minulosti 

a na důvod jejich vysazení. Jelikož mohou být revmatické choroby vyvolány 

mechanickým přetížením, prací s vibračními nástroji, vystavením toxickým látkám nebo 

infekcím, zajímá nás také zaměstnání a volnočasové aktivity nemocného. Důležitým 

anamnestickým údajem je bolest. Ptáme se na její charakter, intenzitu, lokalizaci, 

propagaci, průběh a trvání. Dalším důležitým příznakem je otok. Zajímá nás, zda se otok 

objevil náhle a jestli byl spojený s omezením funkce či bolestí. Neméně podstatná je ranní 

ztuhlost, tedy pocit pohybu proti odporu. To, jak dlouho trvá, odpovídá aktivitě 

onemocnění. Při fyzické námaze je přítomna slabost a rychlá unavitelnost (1,2). 

4.1.2 Škála bolesti 

Hodnocení bolesti je velmi individuální. Využívají se analogové a kategoriální 

stupnice. Pro účely této práce bude využita kategoriální číselná stupnice, kdy 0 bude 

představovat stav bez bolesti, 1 lehká bolest, 2 obtížná bolest, 3 rušivá bolest, 4 strašná 

bolest a 5 mučivá bolest (18). 
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4.1.3 Vyšetření stoje aspekcí 

Vyšetření pohledem začíná již při příchodu pacienta, kdy se pacient chová přirozeně, 

nekoriguje svoje pohybové projevy. Takto můžeme získat cenné informace o držení těla, 

chůzi, antalgickém chování apod. Vyšetření postavy provádíme a hodnotíme ze tří stran 

a to zepředu, zboku a zezadu. Zezadu hodnotíme držení a osové postavení hlavy, reliéf 

krku a ramen, tvar a symetrii hrudníku, výšku a postavení lopatek, souměrnost 

thorakobrachiálního trojúhelníku, symetrii zadních spin a subgluteálních rýh, 

Michaelisova routa, konturu lýtek, tvar a tloušťku Achillových šlach, postavení a tvar pat. 

Při pohledu zepředu hodnotíme držení a osové postavení hlavy, symetrii obličeje, reliéf 

krku, postavení klíčků, souměrnost a výšku ramen, tvar a symetrii hrudníku, symetrii 

předních spin, konturu stehen. Středy kloubu kyčelních kolenních a hlezenních jsou na 

svislici. Hodnotíme také nožní klenbu, postavení a hru prstců. Při pohledu zboku 

hodnotíme držení a osové postavení hlavy, postavení ramen, postavení a tvar hrudníku, 

zakřivení páteře, sklon pánve a kosti křížové, postavení kolen, symetrii kotníků a nožní 

klenbu. U RA se zaměřujeme také na přítomnost kloubních otoků, deformit a zarudnutí 

(10,16).  

4.1.4 Vyšetření chůze aspekcí 

Jde o rytmický pohyb dolních končetin, který je doprovázený souhyby celého těla a je 

vysoce automatizovaný. Vyšetření se zaměří na rytmus a pravidelnost chůze, délku 

kroku, šířku baze, odvíjení chodidla od podložky, souhyby horních končetin a celkovou 

svalovou aktivitu (16). 

4.1.5 Palpace 

Základem pro palpační vyšetření jsou suché, teplé ruce s ostříhanými nehty, jelikož 

hodnotíme i reakci pacienta, která by mohla být negativně ovlivněna a následně chybně 

vyhodnocena. Pomocí palpace hodnotíme napětí, tvrdost, pružnost, vlhkost, teplotu 

měkkých tkání nebo zda jejím prostřednictvím vyvoláme bolest. Využívá se také při 

zjišťování přítomnosti otoků, spoušťových bodů či hodnocení posunlivosti a bolestivosti 
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jizev. Platí, že čím menším tlakem palpujeme, tím lépe vnímáme změny měkkých tkání 

(10,16). 

 

4.1.6 Vyšetření dynamiky páteře 

Měřením zjišťujeme pohyblivost jednotlivých úseků páteře a páteře jako celku.  

• Schoberova vzdálenost: Hodnotí rozvíjení bederního úseku páteře. Od trnu 

obratle L5 naměříme 10 cm kraniálně (u dětí 5 cm), následuje volný předklon. U 

zdravé páteře se vzdálenost prodlouží o 4 cm u dítěte o 2,5 cm. 

• Stiborova vzdálenost: Hodnotí rozvíjení hrudní a bederní páteře. Změříme 

vzdálenost mezi trny obratlů L5 a C7 . Tato vzdálenost by se měla při volném 

předklonu zvětšit o 7-10 cm. 

• Čepojevova vzdálenost: Hodnotí rozvíjení krční páteře. Od trnu obratle C7 

naměříme 8 cm kraniálně. Při maximálním předklonu by se měla vzdálenost 

prodloužit o 2,5-3 cm. 

• Ottova inklinační vzdálenost: Hodnotí rozvíjení hrudní páteře při předklonu. 

Od trnu obratle C7 naměříme 30 cm kaudálně. Tato vzdálenost by se měla zvětšit 

o 3,5 cm. 

• Ottova reklinační vzdálenost: Hodnotí pohyblivost hrudní páteře při záklonu. 

Výchozí body jsou stejné jako při měření inklinační vzdálenosti. Při záklonu 

bývá naměřená hodnota o 2,5 cm menší. 

• Thomayerova vzdálenost: Neboli zkouška prostého předklonu, hodnotí 

nespecificky pohyblivost celé páteře. Měříme vzdálenost nejdelšího prstu od 

podložky. Tolerance 15 cm od podložky  

• Lateroflexe: Zkouška úklonu se provádí s oporou zad o zeď, dlaněmi k tělu. 

Před provedením pohybu označíme bod, kam dosahuje nejdelší prst. Měříme 

vzdálenost nejdelšího prstu od označeného bodu při úklonu. Zkouška je 

orientační hodnotíme symetrii (16). 
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4.1.7 Goniometrie 

Je metoda planimetrická, tedy měření probíhá v jedné rovině. Měříme aktivní i pasivní 

rozsah pohybu kloubu. Důležité je dbát na dodržování výchozí polohy, kvalitní fixace a 

správného přiložení goniometru. Goniometr přikládáme z laterální strany kloubu, se 

středem v předpokládané ose otáčení. Pro určení rozsahu a osy pohybu provedeme 

nejprve několik pasivních pohybů. Měření provádíme, pokud možno, na odhalené části 

těla. K zápisu naměřených hodnot se využívá metoda SFTR (10,16).  

4.1.8 Vyšetření svalové síly 

Svalový test se považuje za pomocnou vyšetřovací metodu. Informuje nás nejen o síle 

jednotlivých svalů či svalových skupin, ale také pomáhá při lokalizaci léze motorických 

periferních nervů a určení jejího rozsahu. Jedná se o analytickou metodu, která je také 

podkladem postupů při reedukaci oslabených svalů. Testování provádíme ručně, proto 

musíme brát v potaz subjektivitu hodnocení a přesně dodržovat předepsaný postup 

vyšetření. K hodnocení svalové síly využíváme šestistupňovou škálu, kdy u stupně 0, při 

pokusu o pohyb, není patrný žádný stah svalu a stupeň 5 odpovídá normálnímu svalu, 

který je schopný překonat značný odpor v plném rozsahu pohybu (17).  

4.1.9 Vyšetření zkrácených svalů 

Za zkrácený sval považujeme takový sval, který nám při pasivním protažení nedovolí 

dosáhnout plného rozsahu pohybu. Jedná se tedy o klidové zkrácení. Větší sklon ke 

zkrácení mají posturální svaly, které udržují vzpřímený stoj. Při vyšetření zkrácených 

svalů musíme stejně jako u svalového testu dodržovat přesné zásady. Svalové zkrácení 

potom hodnotíme stupni 0,1 a 2, kdy 2 představuje velké zkrácení 1 malé zkrácení a 0 

žádné zkrácení (17). 

4.1.10 Hodnocení funkčních schopností 

Pro hodnocení funkčního stavu u pacienta s revmatoidní artritidou se nejvíce využívá 

Stanfordský dotazník Health Assessment Questionnaire (HAQ). Po překladu dle 

mezinárodních standardů vznikla i jeho česká verze, která prokázala dostatečnou 
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spolehlivost a validitu. Dotazník je složen z 20 otázek, rozdělených do 8 kategorií, které 

se týkají běžných denních činností. Každá činnost se hodnotí číslem 0-3, kdy 0 znamená 

zvládá bez obtíží, 1 zvládá s určitými obtížemi, 2 se značnými obtížemi (patří sem i 

nutnost využití pomůcky či jiné osoby), 3 nezvládá. Z každé kategorie se následně vybere 

odpověď s nejvyšším hodnocením a jejich součet se dělí počtem kategorií. Výsledná 

hodnota značí index disability. Vzor kompletního dotazníku se nachází v příloze 1 (19).  

4.1.11 Testování úchopu 

Kvalita úchopu závisí na svalové síle, vzájemné svalové koordinaci, pohyblivosti 

jednotlivých kloubů a na povrchové a hluboké citlivosti. Při testování rozlišujeme jemný 

(precizní) úchop a úchop silový. V praxi využíváme 6 základních funkčních testů dle 

Nováka. Pro jemný úchop testujeme štipec, špetku a laterální úchop. Pro silový úchop je 

to potom testování uchopení míče, háček a uchopení válce (16). 

4.1.12 Šestiminutový test chůze (6MWT) 

Využívá se k posouzení fyzické zdatnosti a tolerance zátěže. Bude využita dráha o 

délce 30 metrů, kterou bude pacient absolvovat po dobu šesti minut. U žen by měla 

výsledná vzdálenost přesahovat 500 m, u mužů 600 m. Pro zohlednění věku lze využít 

vzorec 800-(5,4xvěk) (22). 

4.2 Terapeutické metody 

4.2.1 Techniky měkkých tkání 

Budou využívány k ovlivnění funkčních poruch. Postupovat se bude od povrchových 

vrstev k hlubokým s cílem normalizovat napětí, zlepšit vzájemný pohyb struktur a 

ovlivnit případné spoušťové body. 

4.2.2 Mobilizační techniky 

Budou používány k udržení kloubní hybnosti či při snaze o její obnovení. Terapie bude 

prováděna dle zásad mobilizačních technik. Pacient bude v poloze, ve které je 

mobilizovaný kloub relaxován. Zpravidla bývá prováděna jednou rukou fixace a druhou 
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provádíme mobilizaci. V první řadě dosáhneme předpětí, poté překonáváme bariéru 

měkkým repetitivním pohybem (20). 

4.2.3 Úprava svalových dysbalancí 

Protahování zkrácených svalů a posilování svalů oslabených bude probíhat na základě 

vstupního vyšetření. Důraz bude kladen na svaly, jejichž zkrácení by mohlo znamenat 

vznik kontraktur a na svaly jejichž oslabení vede k nejčastějším deformitám. Terapie bude 

zahrnovat i nácvik autoterapie.  

4.2.4 Postizometrická relaxace 

Bude využita při terapii spoušťových bodů a při zvýšeném svalovém napětí. Terapie 

bude probíhat v předepsaných výchozích polohách. Nejprve dosáhneme předpětí, 

následuje izometrická kontrakce svalu, trvající přibližně 10 sekund, a následná relaxace se 

současným výdechem. Během relaxace dochází k spontánnímu prodloužení svalu, které 

využijeme jako opětovné předpětí (21). 

4.2.5 Aktivace HSSP 

Jedná se o souhru svalů, která zabezpečuje stabilizaci páteře při pohybu. Cílem je 

naučit pacienta dostat tuto souhru pod volní kontrolu při běžných denních činnostech. 

Při terapii bude snaha o ovlivnění dynamiky hrudního koše a napřímení hrudní páteře. 

Dále se zaměří na stabilizační funkci bránice v koaktivaci s břišními svaly, svaly 

pánevního dna a hlubokými stabilizátory páteře, a v neposlední řadě na nácvik 

dechového stereotypu (10).  

4.2.6 Senzomotorická stimulace 

Bude využita pro zlepšení rovnováhy a svalové koordinace, ovlivnění vadného držení 

těla a v neposlední řadě jako prevence pádů. Terapie bude vždy začínat facilitací chodidla 

s následným nácvikem „malé nohy“ nejprve v sedě, později ve stoji a na nestabilních 

plochách. Toto cvičení se využívá pro zvýšení aferentace nohy. Pacient se snaží přiblížit 

přednoží a patu a zároveň hlavičky metatarzů k sobě, přičemž hlavička 1. a 5. metatarzu 

zůstává na podložce a prsty jsou volné. Terapeut z počátku pomáhá pasivně 
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s modelováním požadovaného tvaru (podélná a příčná klenba), aby měl pacient lepší 

představu a průběhu pohybu. Po zvládnutí provedení vsedě přecházíme do 

korigovaného stoje a dalších stupňů obtížnosti (10).  

4.2.7 Pohybová aktivita 

Pro zlepšení fyzické kondice bude zvolena adekvátní pohybová aktivita. Jízda na kole, 

rotopedu či svižná chůze bude prováděna alespoň po dobu patnácti minut každý den. 

4.2.8 Spirální stabilizace 

Využití této metody se zaměří na posílení oslabených svalů, protažení zkrácených 

svalů a k úpravě držení těla. Budou dodržovat zásady dané metody. Cvičení bude 

probíhat bez obuvi, od jednoduchých cviků k složitějším pomalu a plynule. Bude se dbát 

na střídání aktivní a pasivní pozice, jelikož střídání tlaku a odlehčení při aktivaci a 

následném uvolnění paravertebrálních svalů umožňuje výživu a regeneraci plotének. 

Pacient bude po celou dobu cvičení korigován (24). 

4.2.9 Pozitivní termoterapie 

Bude prováděna vždy před cvičební jednotkou. Formou horké rolky či nahřátých 

gelových sáčků. 
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5 SPECIÁLNÍ ČÁST 

5.1 Proband A 

Tabulka 5-základní údaje-Proband A (vlastní zdroj) 

Pohlaví Rok nar. Tlak krve Výška Váha BMI 

žena 1950 180/80 157 cm 71 kg 28,804 

 

Anamnéza 

Nynější onemocnění: od 29 let diagnostikovaná RA, sledovaná a léčená 

v revmatologické poradně, momentálně bolest v bederní krajině s iritací do DK po zadní 

straně (z rtg. vyšetření patrné pokročilé degenerativní změny LS páteře, levostranná 

skolióza, spodylolistéza L4/5), dále bolest krční páteře s iritací do hlavy, brnění a křeče 

svalů nemá, ztuhlost kloubů po ránu trvá přibližně hodinu 

OA: distorze levého TC kloubu na podzim 2017, arteriální hypertenze, defekt septa a 

myokarditida, seronegativní revmatoidní artritida, osteopenie  

Operace: plastika IP kloubu palce pravé ruky, v dětství adenotomie 

RA: oba rodiče zemřeli na CMP    

AA: neguje 

SA: žije s manželem v rodinném domě 

GA: dva spontánní porody 

FA: Salazopyrin, Ortanol, Simvasatin, Moxostad, Tolura, Betaxa, Vigantol 

Škála bolesti: pacientka udává číslo 3 rušivá bolest 
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Vyšetření stoje: předsunuté držení hlavy, protrakce a elevace ramen, pravý dolní úhel 

lopatky mírně prominuje, zvýšená bederní lordóza, šikmá pánev, pravá crista výš, hallux 

valgus bilaterálně, plochonoží, zvětšené drobné klouby rukou 

Vyšetření chůze: chůze samostatná bez opory, bez souhybu HKK, šířka baze 

přiměřená, délka kroku stejná, rytmus pravidelný, odvíjení plosky přes patu, odraz spíše 

přes palec, vázne extenze v kyčelních kloubech, zvýšená flexe trupu, došlap na pravou 

nohu těžkopádný, typ chůze dle Jandy peroneální 

Palpační vyšetření: zvýšené napětí a spoušťové body v oblasti horních vláken 

trapézových svalů a v oblasti úponu m. levator scapulae bilaterálně, přetížení m. 

sternocleidomastoideus bilaterálně, citlivost akromiální části m. deltoideus vpravo, 

hypertonus paravertebrálních svalů v bederní oblasti, snížená posunlivost dorzolumbální 

fascie, v bederní oblasti nelze provést Küblerova řasa, zvýšené napětí a spoušťové body 

m. piriformis bilaterálně 

Vyšetření dynamiky páteře: 

Tabulka 6-vyšetření dynamiky páteře-Proband A (vlastní zdroj) 

Schoberova vzdálenost 5 cm 

Stiborova vzdálenost 6,5 cm 

Čepojevova vzdálenost 1 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 2,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost 1 cm 

Thomayerova vzdálenost 0 cm 

Lateroflexe Vlevo 8 cm, vpravo 8 cm 
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Goniometrické vyšetření: 

Tabulka 7-goniometrické vyšetření-Proband A (vlastní zdroj) 

Sinister Pohyb (°) Dexter Sinister Pohyb (°) Dexter 

 Ramenní kloub Kyčelní kloub 

180 Anteflexe 180 120 Flexe 120 

40 Retroflexe 40 15 Extenze 15 

120 Abdukce 130 40 Abdukce 35 

0 Addukce 0 20 Addukce 20 

80 Zevní rotace 55 45 Zevní rotace 45 

80 Vnitřní rotace 65 25 Vnitřní rotace 30 

Loketní kloub Kolenní kloub 

150 Flexe 150 125 Flexe 125 

0 Extenze 0 0 Extenze 0 

Předloktí Hlezenní kloub 

85 Supinace 80 20 Dorsální flexe 20 

90 Pronace 90 30 Plantární flexe 35 

Zápěstí 0 Inverze 5 

70 Dorsální flexe 60 5 Everze 5 

30 Volární flexe 25  

20 Radiální dukce 20 

15 Ulnární dukce 20 
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Tabulka 8-goniometrické vyšetření prstů odhadem-Proband A (vlastní zdroj) 

Sinister Pohyb (°) Dexter 

I II III IV V  V IV III II I 

25 90 90 90 90 Flexe MP 90 90 90 90 30 

0 10 10 10 10 Extenze MP 10 10 10 10 0 

 30 30 30 30 Abdukce MP 30 30 30 30  

 0 0 0 0 Addukce MP 0 0 0 0  

30 0 90 0 80 Flexe IP1 0 25 15 10 0 

0 0 0 0 0 Extenze IP1 0 0 0 0 0 

 45 30 0 0 Flexe IP2 30 10 10 20  

 0 0 0 0 Extenze IP2 0 0 0 0  

50  Abdukce CM  

 

50 

0 Addukce CM 0 

30 Oposice CM 25 

 

Vyšetření svalové síly: 

Tabulka 9-vyšetření svalové síly-Proband A (vlastní zdroj) 

 Sin. Dex.  Sin. Dex. 

Krk  Trup   

Flexe (předkyv) 3 Flexe 3- 

Flexe (předsun) 3 Flexe s rotací 3- 

Extenze  4 Extenze  3 

Pánev      

Elevace  3 3    
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Kyčelní kloub  Ramenní kloub  

Flexe 5 5 Flexe 3+ 3+ 

Extenze (gluteus max.) 3 3 Extenze 3+ 3+ 

Extenze  3 3 Abdukce 3+ 4 

Addukce 3+ 3+ Extenze v abdukci 4 3 

Abdukce 4 4 Flexe z abdukce 4 4 

Rotace zevní 3+ 3 Rotace zevní 4 3 

Rotace vnitřní 3OP 3 Rotace vnitřní 4 4 

Kolenní kloub  Loketní kloub  

Flexe 5 5 Flexe 5 5 

Extenze 5 5 Extenze 5 5 

Hlezenní kloub  Předloktí   

Plantární flexe  5 5 Supinace 4 4 

Plantární flexe (soleus) 5 5 Pronace  4 4 

Supinace s dorz.fl. 3OP 4 Zápěstí  

Supinace z plant.fl. 3OP 4 Flexe s ul. dukcí 4OP 4B 

Plant. pronace 3OP 4 Flexe s rad. dukcí 4OP 4OP 

Lopatka  Extenze a ul. dukce OP+B OP+B 

Addukce 3+ 3 Extenze a rad. dukce OP+B OP+B 

Add. A kaud.posun 3 3    

Elevace  5 5    

Abdukce s rotací 3+ 4    

OP – omezený pohyb, B – bolest 

Svaly prstů testovány kvůli bolesti a omezení pohybu pouze orientačně. 
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Vyšetření zkrácených svalů: 

Tabulka 10-vyšetření zkrácených svalů-Proband A (vlastní zdroj) 

Stupeň zkrácení sin. Sval Stupeň zkrácení dex. 

1 m. trapezius 2 

1 m. levator scapulae 2 

2 m.pectoralis maior 2 

2 m. iliopsoas 2 

1 m.rectus femoris 1 

1 m. tensor fascie latae 1 

0 adduktory kyčelního kloubu 1 

2 m. quadratus lumborum 2 

2 Errectores spinae 2 

1 m. gastrocnemius 1 

0 m. soleus 0 

0 flexory kolenního kloubu 0 

 

Hodnocení funkčních schopností: Pacientce ve vyplněném dotazníku HAQ vyšel 

index disability 1. Zvládá s určitými obtížemi. Vyplněný dotazník se nachází v příloze 2. 

Testování úchopů:  

• štipec nehtový: nezvládá  

• štipec bříškový: zvládá 

• špetka: zvládá 

• laterální úchop: zvládá 

• kulový úchop: zvládá 

• háček: zvládá (v závislosti na 

hmotnosti uchopovaného 

předmětu) 

• sevření válce: zvládá 
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Šestiminutový test chůze:  

Tabulka 11-šestiminutový test chůze-Proband A (vlastní zdroj) 

Počet rovin 14 

Počet zastávek 0 

Celkem metrů 422 

 

5.1.1 Průběh terapie 

Vstupní vyšetření: Vstupní vyšetření proběhlo v domácím prostředí s dostupností 

všech potřebných pomůcek. Pacientka byla seznámena s rehabilitačním plánem a 

souhlasila s použitím zjištěných informací k zpracování práce. 

1. Terapie: Jelikož pacientka udávala nejvyšší prioritu oblasti krční páteře, zaměřila se 

terapie převážně na tuto oblast. Samotné cvičební jednotce předcházelo nahřátí 

šíjových svalů po dobu 15-20 minut. Následovalo uvolňování měkkých tkání v této 

oblasti a protažení cervikální fascie. Pro ovlivnění spoušťových bodů v oblastí horních 

vláken trapézových svalů byla využita PIR. Následovalo protažení m. levator scapulae 

bilaterálně, protažení scalenových svalů a svalů prsních. Pacientka byla edukována o 

autoterapii protažení těchto svalů. Dále jsme se věnovali akrální koaktivační terapii, 

kde jsme využili polohu na zádech se vzpěrem pat do podložky a kořenů dlaní proti 

stehnům. V této poloze jsme se snažili o napřímení páteře, aktivní stažení ramen od 

uší, aktivní stažení žeber a zasunutí brady. Cílem využití této terapie bylo i naučit 

pacientku aktivovat HSSP. V odpoledních hodinách pak pacientka absolvovala 15 

minut jízdy na rotopedu.  

2. Terapie: Pacientka se cítí dobře. Subjektivně udává zmírnění obtíží, co se týče bolesti 

hlavy a napětí šíjových svalů. Cvičební jednotka opět začala nahřátím šíjových svalů, 

následovalo uvolnění měkkých tkání, protažení daných svalů a mobilizace pravé 

lopatky. Následovalo zopakování cviku z minule, bylo nutné pacientce připomenout 

všechny aspekty k správnému provedení cviku. Dále jsme se přesunuli na drobné 
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klouby ruky, kde bylo taktéž provedeno nahřátí a následné uvolnění a mobilizace. 

Dále pacientka plnila pohybovou aktivitu. 

3. Terapie: Probíhala stejně jako v předchozích dnech, s přidáním dvou cviků z metody 

spirální stabilizace. Výchozí poloha obou cviků je stoj čelem k lanu. Paže jsou uvolněné 

ve směru lana, hlava lehce povolená k hrudníku. V této poloze provedeme nádech a 

s výdechem se snažíme o vzpřímený stoj. Lopatky stahujeme „dozadu a dolu“, 

ramena od uší a doširoka, předloktí jsou u prvního cviku uvolněná a v supinaci s 90° 

flexí v loketním kloubu. U druhého cviku s předloktím ve stejném postavení se navíc 

snažíme o aktivní zevní rotaci v ramenních kloubech (otevíráme předloktí do stran). 

Aktivní jsou také hýžďové a břišní svaly. S nádechem se opět vracíme do výchozí 

polohy. V odpoledních hodinách pacientka plnila pohybovou aktivitu.  

4. Terapie: Opakování a korekce cviků z předchozí terapie + pohybová aktivita. 

5. Terapie: Pacientka se cítí dobře. Subjektivně udává zlepšení pohyblivosti krční páteře, 

pocit uvolnění v oblasti šíjových svalů. Pokračujeme v zavedené terapii a dále se 

začínáme věnovat i dolnímu zkříženému syndromu. Pacientce jsem po nahřátí 

uvolnila thorakolumbální fascii. Dále následovala PIR m. iliopsoas, m. piriformis a 

protažení m. quadriceps femoris oboustranně. Následně byla pacientka edukována 

k autoterapii protažení těchto svalů. Hlavní část cvičební jednotky byla věnována 

nácviku podsazování pánve v leže na zádech s pokrčenými DKK a cvikům na 

uvolnění SI skloubení. Pohybová aktivita byla prodloužena na 20 minut. 

6. Terapie: pacientce byla před cvičením nahřáta bederní oblast, následovalo protažení 

fascií a měkké techniky. Dále jsme protáhli vzpřimovače páteře a m. quadratus 

lumborum. Poté jsme pokračovali v tom, co pacientka už znala tzn. protažení flexorů 

kolenních a kyčelních kloubů, m. quadriceps femoris, m piriformis a šíjové svalstvo. 

Nakonec jsme se zaměřili především na správnost provedení cviků spirální 

stabilizace. V odpoledních hodinách pacientka plnila pohybovou aktivitu. 

7. Terapie: Pacientka se cítí lépe. Subjektivně udává pocit menší ztuhlosti kloubů. 

Protahovací cviky, ke kterým byla edukována v předchozích terapiích provádí 

pravidelně již ráno po probuzení. Dnešní terapie byla zaměřena na oblast rukou. 

Pacientka po nahřátí absolvovala techniky měkkých tkání, dále mobilizace drobných 
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kloubů ruky a zápěstí, protažení extensorů a flexorů zápěstí a PIR na m supinator 

oboustranně. V odpoledních hodinách pacientka plnila pohybovou aktivitu.  

8. Terapie: Byla provedena korekce provedení cviku na autoterapii AGR m. iliopsoas. 

Dále jsme zařadili do cvičební jednotky nový cvik z metody ACT. Výchozí poloha 

v sedě se současným vzpěrem pat do země (dorzální flexe v hlezenním kloubu) a 

kořenů dlaní do stehen. Dochází stejně jako u provedení vleže k napřímení páteře a 

aktivaci HSSP. 

9. Terapie: Byla zaměřena především na protahování. Postupovali jsme od hlavy 

kaudálně protažením všech svalů s tendencí ke zkrácení. Protažení bylo do mírného 

tahu, kde pacientka vydržela po dobu minimálně 5 sekund. Pacientka byla následně 

edukována k autoterapii v co nejméně náročných posturálních polohách vzhledem 

k jejímu věku. V odpoledních hodinách plnila pacientka pohybovou aktivitu.  

10. Terapie: Pacientka se cítila unavená a udávala bolest levého ramenního kloubu. Po 

nahřátí nejvíce iritované oblasti byly protaženy fascie, a použity techniky měkkých 

tkání. Dále mobilizace levé lopatky a šetrná trakce v ose humeru. V odpoledních 

hodinách absolvovala pacientka krátkou procházku.   

11. Terapie: I nadále je u pacientky nejvíce iritující oblast krční páteře, proto jsem se 

rozhodla nadále věnovat pouze tomuto problému. Po nahřátí jsem pacientce uvolnila 

cervikální fascii a využila technik měkkých tkání k uvolnění napětí. Následovalo 

protažení krčních svalů a PIR na m. trapezius bilaterálně. Dále jsme zopakovali cviky 

z ACT, které pacientka již znala a přidali cvik v poloze na břiše s oporem o kořeny 

dlaně, kdy se pacientka snaží nadzvednout trup od podložky, podsadit pánev, 

aktivovat břišní a gluteální svaly, ramena jsou do široka, lopatky dozadu a dolů, brada 

zasunutá a hlava v prodloužení páteře. V této pozici se snažíme o uvolnění 

trapézových svalů a posílení svalů mezilopatkových. V odpoledních hodinách 

pacientka plnila pohybovou aktivitu 30 minut. 

12. Terapie: Na začátku proběhlo opět nahřátí a uvolnění krční oblasti. Dále jsme se 

soustředili na zopakování cviků, správné provedení a zvolení nejvýhodnějšího 

postupu pro následnou autoterapii. Vybrali jsme cviky, které se pacientce zdály 

nejúčinnější, poskytovaly největší úlevu a které zvládala provádět bez větších obtíží 
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správně provádět. Pacientka chce i nadále pokračovat v terapii. V odpoledních 

hodinách plnila pacientka pohybovou aktivitu 30 minut. 

5.1.2 Shrnutí výstupního vyšetření 

Kompletní kineziologický rozbor v příloze 4.  

Subjektivně pacientka udává lepší pohyblivost krční páteře. Zmírnění ranní ztuhlosti 

a únavy. Velké zlepšení vidí především v chůzi ze schodů, které schází každé ráno 

z ložnice, což jí nyní nečiní takové problémy. To připisuje především pravidelné 

pohybové aktivitě. 

Objektivně došlo k zmírnění hypertonu v oblasti šíjových svalů zejména m. trapezius 

a m. levator scapulae bilaterálně. Normalizace tonu v oblasti paravertebrálních svalů, 

Küblerova řasa lze provést v celé jejich délce. Dále vymizení bolestivosti m. deltoideus 

vpravo a zvýšení rozsahu pohybu ramenního kloubu do abdukce. Dále bylo 

zaznamenáno zlepšení pohyblivosti páteře především do lateroflexe. Co se týče kloubních 

rozsahů, nedošlo zde k významným změnám. V oblasti zkrácených svalů došlo 

k zmírnění zkrácení v oblasti trapézových svalů, zdvihačů lopatky a flexorů kyčelních 

kloubů. Terapie ve smyslu posílení ochablých svalů byla zaměřena především na fixátory 

lopatek. Zde jsem zaznamenala zlepšení o jeden stupeň dle svalového testu u addukce 

lopatek a addukce lopatek s kaudálním posunem. V oblasti dotazníku HAQ došlo ke 

zlepšení v oblasti chůze po schodech.   

 

 

 

 

 

 



47 

 

5.2 Proband B 

Tabulka 12-základní údaje-Proband B (vlastní zdroj) 

Pohlaví Rok nar. Výška Váha BMI 

muž 1992 185 cm 65 kg 18,99 

 

Anamnéza 

Nynější onemocnění: Začátkem října bolesti L páteře, od poloviny října otoky velkých 

kloubů nejprve dolních končetin (koleno) pak horních (loket), posléze se přidal otok a 

bolestivost zápěstí a kotníku. Ve výsledcích pomocných vyšetřeních byla vysoká zánětlivá 

aktivita (CRP >160mg/l). Po dalších pomocných vyšetřeních zahájena léčba kortikoidy a 

protizánětlivá léčba sulfasalazinem. Diagnostikovaná seronegativní revmatoidní artritida 

s pozitivitou HLA-B27. Většinou bez ranní ztuhlosti. 

OA: 1996 adenotomie, 1997 varicella, úrazy neguje, podzim 2019 diagnostikovaná 

seronegativní RA 

RA: matka má myopii, otec má pollinosu a myopii, bratr má myopii a je po operaci 

hypospadie, druhý bratr má myopii, sestra má myopii 

AA: AMO/CLA (augmentin) exantém po podání 1995 

SA: žije sám v bytě 

FA: nordimet, acidum folicum, salazopyrin, medrol, kalnormin, calcium, lanzaprazol, 

vigantol 

PA: IT programátor 

Škála bolesti: pacient udává 0 v klidu a 2 při zátěži 

Vyšetření stoje: Předsunuté držení hlavy, protrakce ramen, levé rameno výš, lehký 

otok levého loketního kloubu, mírná anteverze pánve, blokáda SI vlevo (odblokováno), 
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kolena v mírném varózním postavení, vysoké nárty, špičky vytočené mírně ven, váha více 

na mediální straně chodidla.   

Vyšetření chůze: Samostatná, délka kroku symetrická, šířka baze přiměřená, téměř bez 

souhybu HKK což kompenzuje zvýšenou rotací horní části trupu, odvinování chodidla 

od podložky přes patu odraz přes palec, při pohybu udává pacient bolestivost levého 

hlezenního kloubu a obou kloubů kolenních, typ chůze dle Jandy peroneální. 

Palpační vyšetření: Hypertonus horních vláken m. trapezius bilaterálně, hypertonus a 

spoušťové body m. levator scapulae více na levé straně, spoušťové body v oblastí 

mediální okraje lopatky vlevo, hypertonus paraverterálních svalů v hrudní části, 

bolestivost v oblasti laterálního epicoldylu humeru vlevo, bolestivost hlavičky fibuly 

vlevo.  

 

Vyšetření dynamiky páteře: 

Tabulka 13-vyšetření dynamiky páteře-Proband B (vlastní zdroj) 

Schoberova vzdálenost 6 cm 

Stiborova vzdálenost 7 cm 

Čepojevova vzdálenost 3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 4 cm 

Ottova reklinační vzdálenost 2 cm 

Thomayerova vzdálenost 0 cm 

Lateroflexe Vlevo 18 cm, vpravo 18 cm 
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Goniometrické vyšetření: 

Tabulka 14-goniometrické vyšetření-Proband B (vlastní zdroj) 

sinister Pohyb (°) dexter sinister Pohyb (°) dexter 

 Ramenní kloub Kyčelní kloub 

180 Anteflexe 180 110 Flexe 110 

40 Retroflexe 40 15 Extenze 15 

120 Abdukce 120 40 Abdukce 40 

0 Addukce 0 20 Addukce 20 

70 Zevní rotace 70 35 Zevní rotace 40 

85 Vnitřní rotace 80 20 Vnitřní rotace 20 

Loketní kloub Kolenní kloub 

145 Flexe 145 135 Flexe 130 

0 Extenze 0 0 Extenze 0 

Předloktí Hlezenní kloub 

85 Supinace 85 20 Dorsální flexe 20 

85 Pronace 85 40 Plantární flexe 40 

Zápěstí 30 Inverze 30 

70 Dorsální flexe 70 15 Everze 15 

60 Volární flexe 60  

30 Radiální dukce 30 

40 Ulnární dukce 40 
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Tabulka 15-goniometrické vyšetření prstů odhadem-Proband B (vlastní zdroj) 

Sinister Pohyb (°) Dexter 

I II III IV V  V IV III II I 

40 90 90 90 90 Flexe MP 90 90 90 90 40 

10 10 10 10 10 Extenze MP 10 10 10 10 10 

 30 30 30 30 Abdukce MP 30 30 30 30  

 0 0 0 0 Addukce MP 0 0 0 0  

80 130 130 130 130 Flexe IP1 130 130 130 130 80 

0 0 0 0 0 Extenze IP1 0 0 0 0 0 

 50 50 50 50 Flexe IP2 50 50 50 50  

 0 0 0 0 Extenze IP2 0 0 0 0  

80  Abdukce CM  

 

80 

0 Addukce CM 0 

40 Oposice CM 40 

 

Vyšetření svalové síly: 

Tabulka 16-vyšetření svalové síly-Proband B (vlastní zdroj) 

 sin dex  sin dex 

Krk  Trup  

Flexe (předkyv) 4 Flexe 3 

Flexe (předsun) 4 Flexe s rotací 3 

Extenze 4 Extenze 5 

Pánev     

Elevace 5 5    
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Kyčelní kloub  Ramenní kloub  

Flexe 5 5 Flexe 4 4 

Extenze (gluteus max.) 3+ 3+ Extenze 4 4 

Extenze 4 4 Abdukce 4 4 

Addukce 4 4 Extenze v abdukci 5 5 

Abdukce 4 4 Flexe z abdukce 5 5 

Rotace zevní 4 4 Rotace zevní 5 5 

Rotace vnitřní 4 4 Rotace vnitřní 5 5 

Kolenní kloub  Loketní kloub  

Flexe 5 5 Flexe 5 5 

Extenze 5 5 Extenze 5 5 

Hlezenní kloub  Předloktí  

Plantární flexe 5 5 Supinace 5 5 

Plantární flexe (soleus) 5 5 Pronace 5 5 

Supinace s dorz.fl. 5 5 Zápěstí  

Supinace z plant.fl. 5 5 Flexe s ul. dukcí 5 5 

Plant. pronace 5 5 Flexe s rad. dukcí 5 5 

Lopatka  Extenze a ul. dukce 5 5 

Addukce 5 5 Extenze a rad. dukce 5 5 

Add. A kaud.posun 5 5    

Elevace 5 5    

Abdukce s rotací 5 5    
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Vyšetření zkrácených svalů: 

Tabulka 17-vyšetření zkrácených svalů-Proband B (vlastní zdroj) 

Stupeň zkrácení sin. Sval Stupeň zkrácení dex. 

1 m. trapezius 1 

1 m. levator scapulae 1 

1 m.pectoralis maior 1 

1 m. iliopsoas 2 

1 m.rectus femoris 1 

0 m. tensor fascie latae 0 

0 adduktory kyčelního kloubu 1 

0 m. quadratus lumborum 0 

1 errectores spinae 1 

1 m. gastrocnemius 1 

0 m. soleus 0 

1 flexory kolenního kloubu 1 

 

Hodnocení funkčních schopností: Pacientovi ve vyplněném dotazníku HAQ vyšel 

index disability 0. Zvládá bez obtíží. Vyplněný dotazník se nachází v příloze 3.      

Testování úchopů:  

• štipec nehtový: zvládá 

• štipec bříškový: zvládá 

• špetka: zvládá 

• laterální úchop: zvládá 

• kulový úchop: zvládá 

• háček: zvládá  

• sevření válce: zvládá
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Šestiminutový test chůze:  

Tabulka 18-šestiminutový test chůze-Proband B (vlastní zdroj) 

Počet rovin 21 

Počet zastávek 0 

Celkem metrů 635 

 

5.2.1 Průběh terapie 

Vstupní vyšetření: Vstupní vyšetření proběhlo v domácím prostředí s dostupností 

všech potřebných pomůcek. Pacient byl seznámen s rehabilitačním plánem a 

souhlasil s použitím zjištěných informací k zpracování práce. 

1. Terapie: Pro pacienta je nejvíce obtěžující bolest levého kotníku a obou kolen. Začátek 

terapie byl věnován mobilizaci pately u obou kolen, dále mobilizaci kloubů nohy, 

mobilizaci hlavičky fibuly vlevo, uvolnění plosky nohy a měkkým technikám v oblasti 

stehenních svalů. Dále jsem protáhla m. quadriceps femoris bilaterálně a flexory 

kolenních a kyčelních kloubů. Pacient byl edukován k autoterapii protažení těchto 

svalů. Pokračovali jsme nácvikem malé nohy, což je základní prvek metody 

senzomotorické stimulace. Nácvik probíhal vsedě, kde nejprve proběhla korekce sedu 

samotného a poté jsme se věnovali metodě. Pacient se snažil aktivovat plosku 

přibližením prvního a pátého metatarzu a zároveň kosti patní. Nácvik probíhal 

nejdříve pasivně, poté aktivně s dopomocí a nakonec aktivně. Ve volném čase plnil 

pacient pohybovou aktivitu 30 minut. 

2. Terapie: Pacient nepociťuje žádnou změnu. Terapie začala opět uvolněním měkkých 

tkání, mobilizacemi a protažením. Zopakovali jsme cvičení z předešlé terapie. Pacient 

už zvládá aktivovat plosku vsedě, proto jsme se přesunuli do nácviku mále nohy 

v korigovaném stoji. Ve volném čase plnil pacient pohybovou aktivitu 45 minut. 

3. Terapie: Začátek probíhal stejně jako u předchozích terapií. Dále jsme zopakovali 

aktivaci plosky v sedě a v korigovaném stoji. Přidali jsme cvičení v korigovaném stoji 
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bez kontroly zraku a v závěru cvičení stoj na jedné noze s druhou nohou flektovanou 

v kyčli a koleni před tělem. Ve volném čase plnil pacient pohybovou aktivitu. 

4. Terapie: Probíhala stejně jako předchozí terapie. Pacient udává mírné zlepšení 

v oblasti levého kotníku. Přidali jsme cviky v korigovaném stoji na nestabilní ploše, 

kterou má pacient doma v našem případě to byla čočka. Po zvládnutí stoje na čočce 

jsme přidali přenášení váhy, pohyby horními končetinami a hlavou, vychylování 

těžiště a podřepy s výdrží v dolní fázi cviku. Ve volném čase plnil pacient pohybovou 

aktivitu. 

5. 6.7.8. Terapie: Probíhaly jako předchozí terapie. Přidali jsme výpady, chodidlo 

pokrčené nohy (nohy ve výpadu) spočívalo na čočce a výpony. Pacient udává 

subjektivně pocit větší stability v hlezenním kloubu a zmírnění bolesti. Ve volném čase 

plnil pacient pohybovou aktivitu. 

9. Terapie: Pacient si stěžuje na zatuhnutí šíjových svalů a bolest střední hrudní páteře. 

Způsobené pravděpodobně jednorázovým přetížením z důvodu dlouhého sezení za 

monitorem. Z toho důvodu jsem se rozhodla pro nahřátí této oblasti následné 

protažení fascií a uvolnění svalového napětí prostřednictvím technik měkkých tkání. 

Dále byla provedena PIR na levý trapézový sval.  

10. Terapie: Pokračujeme v zavedené terapii. Zaměřili jsme se především na zopakování 

autoterapie protažení svalů dolních končetin a na autoterapii uvolnění plosky nohy 

prostřednictvím speciálního míčku s tupými výběžky, který si pacient na doporučení 

zakoupil. Ve volném čase plnil pacient pohybovou aktivitu.  

11. Terapie: Probíhala stále ve stejném duchu. Hlavní část byla věnovaná senzomotorické 

stimulaci, která probíhala od nejjednodušších cviků po složité. Pacient zvládá i složité 

prvky na nestabilních plochách. Ve volném čase plnil pacient pohybovou aktivitu. 

12. Terapie: Pacient udává subjektivně zmírnění bolestivosti v oblasti kolenních kloubů a 

větší pocit stability v oblasti kloubu hlezenního. Chce i nadále pokračovat v terapii, i 

když už ne v takové míře jako doposud. Zopakovali jsme facilitaci plosky nohy před 

cvičením pomocí míčku a modifikovali některé cviky, které byli doposud prováděny 

za mé asistence (vychylování těžiště, chytání míčku na nestabilní ploše), tak aby je 

zvládl provádět sám. Ve volném čase plnil pacient pohybovou aktivitu. 
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5.2.2 Shrnutí výstupního vyšetření 

Kompletní kineziologický rozbor v příloze 5.      

Subjektivně pacient udává větší pocit stability v hlezenním kloubu a zmírnění bolesti 

v kloubech kolenních. Zlepšení vidí především po dlouhých procházkách, které absolvuje 

každý den se svým psem, což mu v minulosti způsobovalo zhoršení obtíží. 

Objektivně, z dat získaných výstupním vyšetřením, došlo ke zlepšení zejména v oblasti 

zkrácených svalů m. iliopsoas, rectus femoris a flexorů kolenních kloubů. U vyšetření 

stoje aspekcí došlo ke změně v oblasti ramenních kloubů, jejichž výška je nyní symetrická. 

Palpačně opět zjištěn hypertonus trapézových svalů, avšak normalizace tonu svalů 

paravertebrálních. Svalový test ukázal zvýšení svalové síly při flexi trupu a flexi trupu 

s rotací o jeden stupeň. Goniometrické vyšetření neprokázalo významné změny.  
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Proband A 

V této části budou popsány především změny, které jsem zjistila na základě 

výstupního vyšetření. 

Při vyšetření stoje bylo vidět zmírnění elevace ramen, pravý dolní úhel lopatky již 

neprominuje. Pacientka při chůzi není v takovém předklonu jako před terapií, vědomě se 

snaží zapojit trup a HKK do fyziologického souhybu. 

Na škále bolesti pacientka udává číslo 2 rušivá bolest, což odpovídá zlepšení o jeden 

stupeň. 

Tabulka 19-změny ve vyšetření dynamiky páteře-Proband A (vlastní zdroj) 

 před Po 

Schoberova vzdálenost 5 cm 5 cm 

Stiborova vzdálenost 6,5 cm 7 cm 

Čepojevova vzdálenost 1 cm 1,5 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 2,5 cm 3 cm 

Ottova reklinační vzdálenost 1 cm 1 cm 

Thomayerova vzdálenost 0 cm 0 cm 

Lateroflexe Vlevo 8 cm, vpravo 8 

cm 

Vlevo 11 cm, vpravo 11 

cm 

 

Vyšetření dynamiky páteře ukázalo zlepšení především do lateroflexe, kde se zvýšil 

rozsah o 3 cm. Dále zvýšení Stiborovy, Čepojevovy a Ottovy inklinační distance o 0,5 cm 
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Graf 1-změny ve vyšetření zkrácených svalů-Proband A (vlastní zdroj) 

 

U vyšetření zkrácení svalů došlo ke zlepšení v oblasti pravostranného trapézového 

svalu a m. levator scapulae. Dále byla zaznamenaná lepší protažitelnost m. iliopsoas, m. 

quaratus lumborum a erektorů páteře. 

Tabulka 20-změny v goniometrickém vyšetření-Proband A (vlastní zdroj) 

 

 

 

 

 

 

 

Goniometrické vyšetření ukázalo zvýšení rozsahu ramenního kloubu vlevo do 

abdukce a vpravo do zevní rotace. Ostatní rozsahy zůstaly beze změny. 
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Název svalu

vyšetření zkrácených svalů

vstupní sin vstupní dex výstupní sin výstupní dex

sinister Pohyb (°) dexter 

 Ramenní kloub 

180 Anteflexe 180 

40 Retroflexe 40 

130 Abdukce 130 

0 Addukce 0 

80 Zevní rotace 60 

80 Vnitřní rotace 65 
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Tabulka 21-změny ve vyšetření svalové síly-Proband A (vlastní zdroj) 

 

 

 

 

 

Vyšetření svalové síly ukázalo zvýšení svalové síly ve směru addukce lopatky a 

addukce s kaudálním posunem. 

Tabulka 22-výstupní šestiminutový test chůze-Proband A (vlastní zdroj) 

 

 

 

Pacientka ušla o 30 více než při vstupním testování. Dle vzorce 800-(5,4 x věk) je norma 

pro její věk 422 m. 

Při hodnocení funkčních schopností prostřednictvím dotazníku HAQ došlo u 

pacientky ke zlepšení v kategorii chůze. Kde nyní udává u otázky vyjití pěti schodů 

odpověď B, tedy s určitými obtížemi. Před terapií byla odpověď na tutéž otázku se 

značnými obtížemi. 

Testování úchopů dopadlo stejně jako při vstupním vyšetřením. Pacientka nezvládá 

pouze nehtový štipec. 

 

 

Lopatka  

Addukce 4 4 

Add. a kaud.posun 4 4 

Elevace  5 5 

Abdukce s rotací 3+ 4 

Počet rovin 15 

Počet zastávek 0 

Celkem metrů 452 
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6.2 Proband B 

V této části budou popsány především změny, které jsem zjistila na základě 

výstupního vyšetření. 

Změnou při vyšetření stoje byla stejná výška ramenních kloubů, při vstupním 

vyšetření bylo levé rameno výše. Anteverze pánve již není tak výrazná. Pacient se snaží 

vědomě nepřetěžovat mediální hranu chodidla.  

Na škále bolestivosti udává pacient v klidu opět 0 a po zátěži číslo 1 lehká bolest. 

Tabulka 23-změny ve vyšetření dynamiky páteře-Proband B (vlastní zdroj) 

 před Po 

Schoberova vzdálenost 6 cm 6 cm 

Stiborova vzdálenost 7 cm 7,5 cm 

Čepojevova vzdálenost 3 cm 3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 4 cm 3,5 cm 

Ottova reklinační vzdálenost 2 cm 2,5 cm 

Thomayerova vzdálenost 0 cm 0 cm 

Lateroflexe Vlevo 18 cm, vpravo 18 

cm 

Vlevo 19 cm, vpravo 19,5 cm 

 

Při vyšetření dynamiky páteře došlo k výšení Stiborovy distance o 0,5 cm, zmenšení 

Ottovy inklinační distance o 0,5 cm, a naopak zvýšení Ottovy reklinační distance o 0,5 cm. 

Dále zvýšení rozsahu do lateroflexe vlevo o 1 cm a vpravo o 1,5 cm. 
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Graf 2-změny ve vyšetření zkrácených svalů-Proband B (vlastní zdroj) 

 

U vyšetření zkrácených svalů došlo k zmírnění zkrácení m. iliopsoas vpravo, dále ke 

zmírnění zkrácení m. rectus femoris bilaterálně, adduktorů kyčelního kloubu vpravo a 

flexorů kolenního kloubu bilaterálně. 

Goniometrické vyšetření neprokázalo významné změny. 

Tabulka 24-změny při vyšetření svalové síly-Proband B (vlastní zdroj) 

Trup  

Flexe 4 

Flexe s rotací 4 

Extenze 5 

 

Vyšetření svalové síly dle svalového testu ukázalo zvýšení svalové síly o jeden stupeň 

při flexi trupu a flexi trupu s rotací. 
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Tabulka 25-výstupní šestiminutový test chůze-Proband B (vlastní zdroj) 

Počet rovin 23 

Počet zastávek 0 

Celkem metrů 690 

 

Pacient ušel o 55 metrů více než při vstupním testování. Zlepšení bylo především 

v závěrečné časti testu, kdy pacient nezpomaloval a nezačínal kulhat jako při vstupním 

testování. 

Testování úchopů a funkčních schopností pacienta proběhlo spíše jen pro úplnost 

kineziologického rozboru, jelikož již při vstupním vyšetření byl pacient stoprocentní. 
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7 DISKUZE 

Revmatoidní artritidou trpí 0,5-1% populace. Je to onemocnění vyvolávající u pacientů 

zejména chronickou bolest a ztuhlost, čímž zhoršuje jejich funkční schopnosti a kvalitu 

života. V důsledku tohoto onemocnění mají pacienti sníženou schopnost pracovat. Až u 

poloviny případů dojde do deseti let k trvalé invaliditě. Systémový charakter toho 

onemocnění přispívá i k zvýšení mortality v průměru o 5-10 let. Příčinou předčasného 

úmrtí může být například cervikální myelopatie, amyloidóza, častější výskyt zánětlivých 

onemocnění, dále také kardiovaskulární onemocnění či komplikace léčby (25). 

V léčbě RA došlo k výraznému posunu v posledních deseti letech. Za tímto rozvojem 

stojí především zavedení nových léků, a to syntetických chorobu modifikujících léků, a 

především biologických léků revmatoidní artritidy. Významné bylo také zpřesnění 

diagnostiky RA v časnějších stádiích, díky čemuž lze dříve zahájit léčbu. Předpokládá se, 

že včasné zahájení léčby bude mít podstatný efekt na snížení až eliminaci zánětlivé 

kloubní aktivity, progresi strukturálních změn a dlouhodobou prognózu pacientů. 

Dalším přínosem v léčbě RA je takzvaná léčba směřující k cíli „Treat to target“, jenž 

spočívá v pravidelných kontrolách a měření aktivity, na základě kterých, je léčba 

upravována ve snaze navodit remisi či alespoň nízkou aktivitu onemocnění (25). 

Mezi první příznaky tohoto onemocnění často patří únava, slabost, subfebrilie, 

nechutenství, úbytek hmotnosti, poruchy spánku, úzkosti či známky deprese. RA 

provázejí také kognitivní poruchy projevující se jako oslabení pozornosti, zrakově 

prostorových a exekutivních funkcí (26).  

Mým původním záměrem bylo ve spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze 

porovnat skupinu aktivně cvičících pacientů, kteří by měli pravidelnou 

fyzioterapeutickou intervenci, se skupinou pacientů docházejících na fyzikální léčbu 

aplikovanou přístrojem BTL 6000 selektivní radiofrekvenční terapie. Tento přístroj se 

využívá v kombinaci s technikami měkkých tkání, pasivním protažením ošetřovaného 

svalu či v aplikaci na sval v izometrické nebo izotonické kontrakci. Zajímalo mě, jaká je 

účinnost tohoto přístroje v aplikaci například na spoušťové body, svalový hypertonus a 
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podobně, ve srovnání s klasickou manuální terapií. Dle informací od výrobce a následně 

od fyzioterapeutů vlastnících tento přístroj ve své ambulanci vyplývá, že aplikací této 

fyzikální léčby dochází k rychlejšímu a snadnějšímu odstranění obtíží. Mezi nejčastější 

aplikace patří syndrom zmrzlého ramene, epikondylitidy, gonalgie, distorze, syndrom 

karpálního tunelu a bolesti páteře. Dalším častým využitím je aplikace na spoušťové body 

či za účelem svalové regenerace (13). 

V důsledku situace jsem byla vděčná za spolupráci dvou probandů s tímto 

onemocněním. Probandi patří do velmi odlišné věkové skupiny a také trvání onemocnění 

se velmi liší. Proband A trpící touto chorobou již několik let, již se znatelnými kloubními 

deformitami. Proband B, jenž byl diagnostikován teprve nedávno, na první pohled bez 

známek projevů choroby. Oba probandi plnili pravidelnou aerobní fyzickou aktivitu dle 

svých možností a schopností. Aerobní cvičení přiměřené délky a intenzity přineslo 

výsledky především u Probanda A.  Což přikládám především předešlé inaktivitě a 

vyššímu věku probanda. Studie, která byla publikována prostřednictvím Turkish society 

of physical medicine and rehabilitation, udává vliv cvičení, které se využívá převážně u 

pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, na fyzickou kondici, aktivitu onemocnění a 

funkční schopnosti pacienta s RA. Cvičení bylo vždy pod dohledem terapeuta, probíhalo 

pravidelně a za aerobních podmínek. Dále byl pacient nabádán k zdravému životnímu 

stylu, redukci stresu a návratu do aktivního života. Zejména Proband A měl zpočátku 

problém s plněním fyzické aktivity, kvůli obavám z možné kulminace bolesti. Z toho 

důvodu jsme pro tyto účely využívali především jízdu na rotopedu s nastavitelnou mírou 

odporu. U Probanda A jsme, i z důvodu vyššího věku, začínali s cvičením nejnižšího 

odporu po dobu patnácti minut. S takto nastavenou hodnotou probíhalo cvičení ještě 

následující týden, přičemž pacientka zjistila, že jí jízda na rotopedu bolest nezhoršuje a 

sama navrhla zvýšení odporu i dobu trvání pohybové aktivity. U Probanda B jsme 

začínali na 30 minutách a způsob plnění jsem po konzultaci, jaké intenzity by pohyb měl 

přibližně být, nechala na probandovi. I v tomto případě se postupně zvyšovala doba 

plnění fyzické aktivity, nikdy však nepřesáhla 45 minut. U obou probandů došlo 

ke zlepšení výsledků, při měření šestiminutového testu chůze. 
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Z mého pohledu je nejvýhodnějším cvičením pro pacienty s revmatologickým 

onemocněním hydrokinezioterapie s vyšší teplotou vody (36 °C). Samozřejmě ve fázi 

nízké aktivity onemocnění a bez závažných kardiovaskulárních obtíží. Nejen, že voda 

nadlehčí tělo, tudíž není na klouby vynakládána taková zátěž, ale dojde i k celkové 

hyperemii a lepší relaxaci svalů. Dále je pohyb ve vodě náročný na rovnováhu, čímž 

pacient zapojí také hluboký stabilizační systém. Svou roli zde hraje mimo jiné také 

hydrostatický tlak, působící na hrudník a dýchání. Přesněji řečeno nádech je prováděn 

proti odporu vodního prostředí a výdech je stejnou cestou podporován. Dochází 

k prohloubení dechu a tím i k jeho větší efektivitě. Bohužel jsem tento způsob cvičení 

nemohla při zpracování práce využít kvůli nedostupnosti vodní plochy. 

Proband A již několik let pravidelně absolvuje lázeňský pobyt. Subjektivně pociťuje 

úlevu od bolesti, zmírnění ztuhlosti a v neposlední řadě lepší fyzickou kondici a 

psychickou pohodu. Úlevu jí přinášely především teplé procedury a cvičení v bazénu. 

Jelikož poté doma ve cvičení nepokračovala, vydržel efekt pouze pár měsíců. Studie 

zkoumající vliv klimatoterapie a balneoterapie na revmatologické onemocnění prokázala 

prodloužení účinku terapie v horkém podnebí. Porovnání probíhalo mezi skupinou 

pacientů absolvujících procedury v Norsku a druhou skupinou norských pacientů 

poslanou na tři týdny k mrtvému moři (27). 

Etiologie vzniku tohoto onemocnění není známá. Předpokládá se vliv genetických 

predispozic a zevních faktorů. Co se týče zevních faktorů, nejvíce se hovoří o infekci, která 

u vnímavého jedince aktivuje imunitní systém. Zajímavé je, že oba probandi podstoupili 

v mladém věku adenotomii z důvodu častých infekcí. Mohlo to přispět k rozvoji 

revmatoidní artritidy? Nejznámějším rizikovým faktorem je bezpochyby kouření. Je 

známá spojitost mezi kouřením a séropozitivitou RA, což jeden z faktorů zhoršujících 

průběh tohoto onemocnění. Bylo také potvrzeno vyšší riziko pozitivity protilátek proti 

citrulinovaným proteinům a podíl kouření na patogenezi choroby (28). 

Jelikož není známá žádná specifická metoda pro terapii RA, zaměřila jsem se při 

zhotovování práce především na aktuální, nejvíce limitující obtíže jednotlivých 
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probandů. Oba zúčastnění podstoupili manuální terapii prostřednictvím mobilizací, 

technik měkkých tkání a protažení zkrácených svalů s následným nácvikem autoterapie, 

ale metody využité v hlavní časti cvičební jednotky se lišily. U probanda A jsem se 

zaměřila především na aktivaci hlubokého stabilizačního systému, posílení fixátorů 

lopatek a uvolnění přetížených šíjových svalů.  Jelikož mezi závažné manifestace tohoto 

onemocnění na pohybovém aparátu je mimo jiné atlantoaxiální subluxace, která může 

vést až k poškození míchy, pacientka si opakovaně stěžovala na bolesti krční páteře 

s propagací, jak do horní končetiny, tak i na bolesti hlavy, rozhodla jsem se ji doporučit, 

aby podstoupila radiologické vyšetření této oblasti. Proband B udával největší obtíže 

v oblasti kolenních kloubů a kloubu hlezenního, z tohoto důvodu jsem zvolila metodu 

senzomotorické stimulace. U obou probandů došlo v důsledku terapie zmírnění zkrácení 

některých svalů. Svalová síla byla u probanda A zvýšena o jeden stupeň při addukci 

lopatky a addukci lopatky s kaudálním posunem, u probanda B došlo ke zvýšení svalové 

síly o jeden stupeň při flexi trupu a flexi trupu s rotací. K nepatrným změnám došlo i při 

goniometrickém vyšetření a vyšetření dynamiky páteře. Mým hlavním záměrem bylo 

zlepšit kvalitu života probandů a snaha o eliminaci bolesti. Na vizuální analogové škále 

bolesti se potvrdilo zmírnění bolesti u obou probandů a oba chtějí ve cvičení pokračovat, 

z čehož usuzuji, že jim bylo přínosem. Pro vyvození nějakých signifikantních závěrů by 

bylo potřeba více probandů, kteří by byli alespoň v podobné věkové kategorii či 

s podobnou délkou trvání onemocnění. Myslím, že po zpracování práce a získání 

poznatků z různých studií mohu říct, že rehabilitace má v léčbě RA nepostradatelné 

zastoupení, ačkoliv je na prvním místě v léčbě určitě farmakoterapie. Zejména 

v chronických stadiích choroby by měl být pohyb každodenní rutinou. Dále je z mého 

pohledu velice důležitá edukace pacienta o průběhu a důsledcích jeho onemocnění, 

režimových opatření, důležitosti cvičení apod. V České republice, ale i ve světě, je spousta 

organizací sdružující pacienty trpící revmatickými chorobami. Organizace si zakládají na 

edukaci pacienta a pořádání různých společných akcí, které, dle mého názoru, jsou 

přínosem zejména pro psychickou stránku pacienta. Pacienti trpící tímto, nebo jiným, 

chronickým onemocněním mají sklon k pesimismu a depresi. Studie zkoumající 

prevalenci výskytu deprese u pacientů s revmatoidní artritidou zjistila, že se deprese 



66 

 

objevuje až u 16,8 % pacientů. Studie využívající jiných vyšetřovacích metod a dotazníků 

zjistila výskyt deprese u 38.8 % pacientů, což je mnohem více než u běžné populace, a i 

více než u populace trpící například Parkinsonovou chorobou či diabetem (30).  Setkávání 

s lidmi se stejným postižením má pozitivní vliv na psychiku. Vzájemná výměna 

zkušeností a porozumění je často to, co nemocný potřebuje. V České republice jde 

například o organizaci Revma Liga, která se mimo jiné snaží zlepšit i kvalitu a dostupnost 

zdravotnické péče. 

Využití tradiční čínské medicíny při ovlivňování důsledků onemocnění, může být 

jednou z možností, která částečně uleví pacientovi od bolesti bez podání analgetik. Byly 

zjištěny terapeutické účinky čínských bylin, akupunktury i čínských masáží při využití u 

RA. Zajímavé je i pojetí etiologie tohoto onemocnění dle čínské medicíny. Dle této teorie 

jsou existují tři faktory podílející se na vzniku choroby, a to vítr (feng), vlhko (shi) a zima 

(fig). Vítr se týká náhlého nástupu nemoci, proměnlivosti projevů symptomů a citlivosti 

na změny prostředí. Vlhko představuje počasí zhoršující příznaky a zimou se rozumí 

zhoršení příznaků při vystavení chladu. Všechny tyto tři faktory souvisejí s počasím, a 

jsou v souladu s názory v moderní revmatologii. Ruská studie aplikující 

elektroakupunkturu pacientům a RA prokázala její účinnost při redukci bolesti a 

v neposlední řadě došlo také k výraznému zlepšení výsledků krve (31). Proband A 

využívá již řadu let různé homeopatické produkty, a další látky přírodní povahy, na které 

nedá dopustit. Nemohu říct, zda se nejedná spíše o placebo, každopádně proband udává 

zmírnění bolestivosti a otoku kloubů při pravidelném užívání. 

Myslím, že v této době by ještě stálo za zmínku, že lék plaquenil, využívající se při léčbě 

RA, byl navrhnut jako možná léčba COVIDU-19. Jedná se o antimalarikum, využívané 

v revmatologii pro svůj protizánětlivý účinek. V 80. letech minulého století výzkumy 

ukázaly, že tento lék dokáže, in vitro, bránit množení nejrůznějších RNA virů (chřipky, 

Zika, Ebola) a dokonce i některých DNA virů (hepatitida B, herpes). Klinické studie, které 

by specifikovaly potřebnou dávku a dobu užíváni, nebyly však dotaženy do konce. 

Ministerstvo zdravotnictví od 23.3. výrazně omezilo předepisování tohoto léku, z důvodu 

jeho případného využití v rámci pandemie (29). 
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8 ZÁVĚR 

V teoretické části byly popsány poznatky týkající se onemocnění revmatoidní artritida. 

Dále zde byly popsány fyzioterapeutické postupy využívané u tohoto onemocnění, což 

bylo jedním z cílů práce. 

Na základě vstupního kineziologické rozboru a subjektivních pocitů byl stanoven 

rehabilitační plán. Probandi absolvovali dvanáct intenzivních terapií zaměřených na 

oblasti, které sami shledávali jako nejvíce limitující.  

Výsledky získané výstupním kineziologickým rozborem ukazují určitou míru zlepšení 

téměř ve všech testovaných oblastech. Subjektivně oba probandi udávají zmírnění bolesti 

na vizuální analogové škále. Což považuji za důležitý ukazatel v otázce kvality života. 

Dle mého názoru je tato práce přínosná především co se týče teoretických poznatků. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

6MWT šestiminutový test chůze 

ACPA  protilátky proti citrulinovaným peptidům 

ACR americká revmatologická společnost 

ACT akrální koaktivační terapie 

B  bolest 

CMP cévní mozková příhoda 

CRP C-reaktivní protein 

DAS disease aktivity score 

DIP  distální interfalangeální 

DKK dolní končetina 

DMARD chorobu modifikující lék (disease modyfying Anti-Rheumatic drug) 

EULAR evropská liga proti revmatismu 

FW  sedimentace erytrocytů 

HAQ health assesment questionare 

HKK horní končetina 

HSSP hluboký stabilizační systém 

MCP metakarpofalangeální 

MTP metakarpofalangeální 

NSA nesteroidní antirevmatika 

OP  omezený pohyb 

PIP  proximální interfalangeální 

PIR  postizometrická relaxace 

RA  revmatoidní artritida 

RF  revmatoidní faktor 
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ROM range of motion 

RTG rentgen 

SI  sacroiliakální 

SLE  systémový lupus erymatodes 

TC  talocrurální 

TENS transkutánní elektrostimulace 
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13.1 Příloha 1 Dotazník na zhodnocení zdravotního stavu (HAQ 

česká verze) 

Prosíme, zaškrtněte jednu odpověď, která nejlépe popisuje Vaše běžné schopnosti v uplynulém 

týdnu. 

 

 Bez S určitými Se značnými Nejsem 

 obtíží obtížemi obtížemi schopen 

1. Oblékání a úprava     

Jste schopen/schopna:     

a) sám/a se obléci včetně zavázání     

tkaniček u bot a zapnutí knoflíků? ________ ________ ________ ________ 

b) umýt si vlasy šamponem? ________ ________ ________ ________ 

2. Vstávání     

Jste schopen/schopna:     

a) vstát ze židle bez opěrek? ________ ________ ________ ________ 

b) ulehnout a vstát z postele? ________ ________ ________ ________ 

3. Stravování     

Jste schopen/schopna:     

a) nakrájet si maso na talíři? ________ ________ ________ ________ 

b) zvednout plný šálek nebo sklenici     

k ústům? ________ ________ ________ ________ 

c) otevřít nový pytlík bonbónů? ________ ________ ________ ________ 

4. Chůze     

Jste schopen/schopna:     

a) chodit venku po rovném terénu? ________ ________ ________ ________ 

b) vyjít pět schodů? ________ ________ ________ ________ 
 

Zaškrtněte všechny pomůcky nebo zařízení, které obvykle používáte k výše uvedeným 

činnostem: 

 
  Pomůcky pro oblékání (háček na zapínání knoflíků, 

________ Hůl ________ táhlo na zip, lžíce na boty s dlouhým držadlem apod.) 

________ Chodítko ________ Upravené nebo speciální nádobí 

________ Berle ________ Speciální nebo upravené židle 

________ Vozík pro invalidy ________ Jiné (upřesněte ____________________________ ) 

Prosíme, zaškrtněte u kterých činností obvykle potřebujete pomoc jiné osoby: 
________ Oblékání a úprava                                ________ Stravování 

________ Vstávání  ________ Chůze 

 

 

 

 

 

 



 

 Bez S určitými Se značnými Nejsem 

 obtíží obtížemi obtížemi schopen 

5. Hygiena     

Jste schopen/schopna:     

a) umýt a osušit si tělo? ________ ________ ________ ________ 

b) vykoupat se ve vaně? ________ ________ ________ ________ 

c) usednout na toaletu a vstát z ní? ________ ________ ________ ________ 
 

6. Dosažitelnost Jste schopen/schopna: 

a) sundat předmět vážící 2,5 kg (např. pytlík 

 

s brambory) z výšky těsně nad 

hlavou? ________ ________ ________ ________ 

b) ohnout se a zvednout oblečení     

z podlahy? ________ ________ ________ ________ 

7. Stisk     

Jste schopen/schopna:     

a) otevřít dveře auta? ________ ________ ________ ________ 

b) otevřít zavařovací sklenice, které     

již byly předtím otevřené? ________ ________ ________ ________ 

c) otevřít a zavřít kohoutek? ________ ________ ________ ________ 

8. Činnosti     

Jste schopen/schopna:     

a) vyřídit pochůzku a nakupovat? ________ ________ ________ ________ 

b) nastoupit a vystoupit z auta? ________ ________ ________ ________ 

c) vykonávat běžné domácí práce, 

např.     

luxovat či pracovat na zahrádce? ________ ________ ________ ________ 
 

Zaškrtněte všechny pomůcky nebo zařízení, které obvykle používáte k výše uvedeným 

činnostem: 
 
________ Toaletní nástavec                   
________ Madlo u vany 
 
________ Sedátko do vany     
________ Dlouhé podavače 
 
________ Otvírač na zavařovací sklenice (již předtím otevřené) 
________ Hygienické pomůcky         opatřené dlouhým držadlem                                        
 
________ Jiné upřesněte _____________________) 

 
Prosíme, zaškrtněte u kterých činností obvykle potřebujete pomoc jiné osoby: 
 
________ Hygiena ________ Stisknutí a otvírání věcí 
________ Dosáhnutí ________ Pochůzky a běžné domácí práce 
 
 

 



 

13.2 Příloha 2 Vyplněný HAQ dotazník proband A 

 Bez S určitými Se značnými Nejsem 

 obtíží obtížemi obtížemi schopen 

1. Oblékání a úprava     

Jste schopen/schopna:     

a) sám/a se obléci včetně zavázání     

tkaniček u bot a zapnutí knoflíků? ________ _____X___ ________ ________ 

b) umýt si vlasy šamponem? ____X____ ________ ________ ________ 

2. Vstávání     

Jste schopen/schopna:     

a) vstát ze židle bez opěrek? __X______ ________ ________ ________ 

b) ulehnout a vstát z postele? ___X_____ ________ ________ ________ 

3. Stravování     

Jste schopen/schopna:     

a) nakrájet si maso na talíři? ____X____ ________ ________ ________ 

b) zvednout plný šálek nebo sklenici     

k ústům? ____X____ ________ ________ ________ 

c) otevřít nový pytlík bonbónů? ________ ________ ________ ____x____ 

4. Chůze     

Jste schopen/schopna:     

a) chodit venku po rovném terénu? ____X____ ________ ________ ________ 

b) vyjít pět schodů? ________ ________ _____X___ ________ 
 

Zaškrtněte všechny pomůcky nebo zařízení, které obvykle používáte k výše uvedeným 

činnostem: 

 
  Pomůcky pro oblékání (háček na zapínání knoflíků, 

________ Hůl ____X____ táhlo na zip, lžíce na boty s dlouhým držadlem apod.) 

________ Chodítko ________ Upravené nebo speciální nádobí 

________ Berle ________ Speciální nebo upravené židle 

________ Vozík pro invalidy ________ Jiné (upřesněte ____________________________ ) 

Prosíme, zaškrtněte u kterých činností obvykle potřebujete pomoc jiné osoby: 
________ Oblékání a úprava                                ________ Stravování 

________ Vstávání  ________ Chůze 



 

 

 

 

 Bez S určitými Se značnými Nejsem 

 obtíží obtížemi obtížemi schopen 

5. Hygiena     

Jste schopen/schopna:     

a) umýt a osušit si tělo? ___X_____ ________ ________ ________ 

b) vykoupat se ve vaně? ____X____ ________ ________ ________ 

c) usednout na toaletu a vstát z ní? ___X_____ ________ ________ ________ 
 

 

6. Dosažitelnost Jste schopen/schopna: 

a) sundat předmět vážící 2,5 kg (např. pytlík 

 

s brambory) z výšky těsně nad 

hlavou? ________ ___X_____ ________ ________ 

b) ohnout se a zvednout oblečení     

z podlahy? ___X_____ ________ ________ ________ 

7. Stisk     

Jste schopen/schopna:     

a) otevřít dveře auta? ___X_____ ________ ________ ________ 

b) otevřít zavařovací sklenice, které     

již byly předtím otevřené? ____X____ ________ ________ ________ 

c) otevřít a zavřít kohoutek? ____X____ ________ ________ ________ 

8. Činnosti     

Jste schopen/schopna:     

a) vyřídit pochůzku a nakupovat? ____X____ ________ ________ ________ 

b) nastoupit a vystoupit z auta? ________ ___X_____ ________ ________ 

c) vykonávat běžné domácí práce, 

např.     

luxovat či pracovat na zahrádce? ________ ___X_____ ________ ________ 
 

Zaškrtněte všechny pomůcky nebo zařízení, které obvykle používáte k výše uvedeným 

činnostem: 
 

________ Toaletní nástavec                   
________ Madlo u vany 
 
________ Sedátko do vany     
________ Dlouhé podavače 
 
________ Otvírač na zavařovací sklenice (již předtím otevřené) 
________ Hygienické pomůcky         opatřené dlouhým držadlem                                        
 
________ Jiné upřesněte _____________________) 

 

 

 



 

 

Prosíme, zaškrtněte u kterých činností obvykle potřebujete pomoc jiné osoby: 
 
________ Hygiena ____X____ Stisknutí a otvírání věcí 
___X_____ Dosáhnutí ________ Pochůzky a běžné domácí práce 

 

13.3 Příloha 3 vyplněný dotazník HAQ Proband B 

 Bez S určitými Se značnými Nejsem 

 obtíží obtížemi obtížemi schopen 

1. Oblékání a úprava     

Jste schopen/schopna:     

a) sám/a se obléci včetně zavázání     

tkaniček u bot a zapnutí knoflíků? ____X____ ________ ________ ________ 

b) umýt si vlasy šamponem? ____X____ ________ ________ ________ 

2. Vstávání     

Jste schopen/schopna:     

a) vstát ze židle bez opěrek? ___X_____ ________ ________ ________ 

b) ulehnout a vstát z postele? ___X_____ ________ ________ ________ 

3. Stravování     

Jste schopen/schopna:     

a) nakrájet si maso na talíři? ____X____ ________ ________ ________ 

b) zvednout plný šálek nebo sklenici     

k ústům? ___X_____ ________ ________ ________ 

c) otevřít nový pytlík bonbónů? ____X____ ________ ________ ________ 

4. Chůze     

Jste schopen/schopna:     

a) chodit venku po rovném terénu? ___X_____ ________ ________ ________ 

b) vyjít pět schodů? ___X_____ ________ ________ ________ 
 

 

 

 

Zaškrtněte všechny pomůcky nebo zařízení, které obvykle používáte k výše uvedeným 

činnostem: 

 
  Pomůcky pro oblékání (háček na zapínání knoflíků, 

________ Hůl ________ táhlo na zip, lžíce na boty s dlouhým držadlem apod.) 

________ Chodítko ________ Upravené nebo speciální nádobí 

________ Berle ________ Speciální nebo upravené židle 

________ Vozík pro invalidy ________ Jiné (upřesněte ____________________________ ) 

Prosíme, zaškrtněte u kterých činností obvykle potřebujete pomoc jiné osoby: 
________ Oblékání a úprava                                ________ Stravování 

________ Vstávání  ________ Chůze  
 



 

 

 

 Bez S určitými Se značnými Nejsem 

 obtíží obtížemi obtížemi schopen 

5. Hygiena     

Jste schopen/schopna:     

a) umýt a osušit si tělo? ___X_____ ________ ________ ________ 

b) vykoupat se ve vaně? ____X____ ________ ________ ________ 

c) usednout na toaletu a vstát z ní? ____X____ ________ ________ ________ 
 

6. Dosažitelnost Jste schopen/schopna: 

a) sundat předmět vážící 2,5 kg (např. pytlík 

 

s brambory) z výšky těsně nad 

hlavou? ___X_____ ________ ________ ________ 

b) ohnout se a zvednout oblečení     

z podlahy? ____X____ ________ ________ ________ 

7. Stisk     

Jste schopen/schopna:     

a) otevřít dveře auta? ___X_____ ________ ________ ________ 

b) otevřít zavařovací sklenice, které     

již byly předtím otevřené? ___X_____ ________ ________ ________ 

c) otevřít a zavřít kohoutek? ____X____ ________ ________ ________ 

8. Činnosti     

Jste schopen/schopna:     

a) vyřídit pochůzku a nakupovat? ___X_____ ________ ________ ________ 

b) nastoupit a vystoupit z auta? ___X_____ ________ ________ ________ 

c) vykonávat běžné domácí práce, 

např.     

luxovat či pracovat na zahrádce? ___X_____ ________ ________ ________ 
 

Zaškrtněte všechny pomůcky nebo zařízení, které obvykle používáte k výše uvedeným 

činnostem: 
 
________ Toaletní nástavec                   
________ Madlo u vany 
 
________ Sedátko do vany     
________ Dlouhé podavače 
 
________ Otvírač na zavařovací sklenice (již předtím otevřené) 
________ Hygienické pomůcky         opatřené dlouhým držadlem                                        
 
________ Jiné upřesněte _____________________) 

 
Prosíme, zaškrtněte u kterých činností obvykle potřebujete pomoc jiné osoby: 
 
________ Hygiena ________ Stisknutí a otvírání věcí 
________ Dosáhnutí ________ Pochůzky a běžné domácí práce 



 

 

13.4 Příloha 4 Výstupní vyšetření Proband A 

Škála bolesti: na škále bolesti udává pacientka číslo 2 rušivá bolest 

Vyšetření stoje: Předsunuté držení hlavy, protrakce ramen, zmírnění elevace 

ramen, zvýšená bederní lordóza, šikmá pánev, pravá crista iliaca výš, hallux 

valgus bilaterálně, plochonoží, zvětšené drobné klouby rukou.  

Vyšetření chůze: Chůze samostatná bez opory, při chůzi není v takovém 

předklonu jako před terapií, vědomě se snaží zapojit trup a HKK do 

fyziologického souhybu, šířka baze přiměřená, délka kroku stejná, rytmus 

pravidelný, odvíjení plosky přes patu odraz spíše přes palec, vázne extenze 

v kyčelních kloubech, typ chůze dle Jandy peroneální. 

Palpační vyšetření: Zvýšené napětí v oblasti horních trapézů a zdvihačů 

lopatek zmírnění oproti vstupnímu vyšetření, stále přetížení m. 

sternocleidomastoideus bilaterálně, Küblerova řasa lze provést v celé délce, 

zvýšené napětí a spoušťové body m. piriformis bilaterálně. 

Vyšetření dynamiky páteře: 

Tabulka 226-vyšetření dynamiky páteře, výstupní hodnoty-Proband A (vlastní zdroj) 

Schoberova vzdálenost 5 cm 

Stiborova vzdálenost 7 cm 

Čepojevova vzdálenost 1,5 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 3 cm 

Ottova reklinační vzdálenost 1 cm 

Thomayerova vzdálenost 0 cm 

Lateroflexe Vlevo 11 cm, vpravo 11 cm 

 



 

 

Goniometrické vyšetření: 

Tabulka 227-goniometrické vyšetření, výstupní hodnoty-Proband A (vlastní zdroj) 

sinister Pohyb (°) dexter sinister Pohyb (°) dexter 

 Ramenní kloub Kyčelní kloub 

180 Anteflexe 180 120 Flexe 120 

40 Retroflexe 40 15 Extenze 15 

130 Abdukce 130 40 Abdukce 35 

0 Addukce 0 20 Addukce 20 

80 Zevní rotace 60 45 Zevní rotace 45 

80 Vnitřní rotace 65 25 Vnitřní rotace 30 

Loketní kloub Kolenní kloub 

150 Flexe 150 125 Flexe 125 

0 Extenze 0 0 Extenze 0 

Předloktí Hlezenní kloub 

85 Supinace 80 20 Dorsální flexe 20 

90 Pronace 90 30 Plantární flexe 35 

Zápěstí 0 Inverze 5 

70 Dorsální flexe 60 5 Everze 5 

30 Volární flexe 25  

20 Radiální dukce 20 

15 Ulnární dukce 20 

 

 

 



 

 

Tabulka 228-goniometrické vyšetření prstů odhadem, výstupní hodnoty-Proband A (vlastní zdroj) 

Sinister Pohyb (°) Dexter 

I II III IV V  V IV III II I 

25 90 90 90 90 Flexe MP 90 90 90 90 30 

0 10 10 10 10 Extenze MP 10 10 10 10 0 

 30 30 30 30 Abdukce MP 30 30 30 30  

 0 0 0 0 Addukce MP 0 0 0 0  

30 0 90 0 80 Flexe IP1 0 25 15 10 0 

0 0 0 0 0 Extenze IP1 0 0 0 0 0 

 45 30 0 0 Flexe IP2 30 10 10 20  

 0 0 0 0 Extenze IP2 0 0 0 0  

50  Abdukce CM  

 

50 

0 Addukce CM 0 

30 Oposice CM 25 

 

Vyšetření svalové síly: 

Tabulka 29-vyšetření svalové síly, výstupní hodnoty-Proband A (vlastní zdroj) 

 sin dex  sin dex 

Krk  Trup   

Flexe (předkyv) 3 Flexe 3- 

Flexe (předsun) 3 Flexe s rotací 3- 

Extenze  4 Extenze  3 

Pánev      

Elevace  3 3    



 

 

Kyčelní kloub  Ramenní kloub  

Flexe 5 5 Flexe 3+ 3+ 

Extenze (gluteus max.) 3 3 Extenze 3+ 3+ 

Extenze  3 3 Abdukce 3+ 4 

Addukce 3+ 3+ Extenze v abdukci 4 3 

Abdukce 4 4 Flexe z abdukce 4 4 

Rotace zevní 3+ 3 Rotace zevní 4 3 

Rotace vnitřní 3OP 3 Rotace vnitřní 4 4 

Kolenní kloub  Loketní kloub  

Flexe 5 5 Flexe 5 5 

Extenze 5 5 Extenze 5 5 

Hlezenní kloub  Předloktí   

Plantární flexe  5 5 Supinace 4 4 

Plantární flexe (soleus) 5 5 Pronace  4 4 

Supinace s dorz.fl. 3OP 4 Zápěstí  

Supinace z plant.fl. 3OP 4 Flexe s ul. dukcí 4OP 4B 

Plant. pronace 3OP 4 Flexe s rad. dukcí 4OP 4OP 

Lopatka  Extenze a ul. dukce OP+B OP+B 

Addukce 4 4 Extenze a rad. dukce OP+B OP+B 

Add. a kaud. posun 4 4    

Elevace  5 5    

Abdukce s rotací 3+ 4    

OP – omezený pohyb, B – bolest 

Svaly prstů testovány kvůli bolesti a omezení pohybu pouze orientačně. 



 

 

Vyšetření zkrácených svalů: 

Tabulka 30-vyšetření zkrácených svalů, výstupní hodnoty-Proband A (vlastní zdroj) 

Stupeň zkrácení 

sin. 

Sval Stupeň zkrácení 

dex. 

1 m. trapezius 1 

1 m. levator scapulae 1 

1 m.pectoralis maior 2 

1 m. iliopsoas 1 

1 m.rectus femoris 1 

1 m. tensor fascie latae 1 

0 adduktory kyčelního kloubu 1 

1 m. quadratus lumborum 1 

2 errectores spinae 2 

1 m. gastrocnemius 1 

0 m. soleus 0 

0 flexory kolenního kloubu 0 

 

Hodnocení funkčních schopností: Při hodnocení funkčních schopností 

prostřednictvím dotazníku HAQ došlo u pacientky ke zlepšení v kategorii chůze. 

Kde nyní udává u otázky vyjití pěti schodů odpověď B, tedy s určitými obtížemi. 

Před terapií byla odpověď na tutéž otázku se značnými obtížemi. 

 

 

 



 

 

Testování úchopů:  

• štipec nehtový: nezvládá 

• štipec bříškový: zvládá 

• špetka: zvládá 

• laterální úchop: zvládá 

• kulový úchop: zvládá 

• háček: zvládá (v závislosti na hmotnosti uchopovaného předmětu) 

• sevření válce: zvládá 

Šestiminutový test chůze:  

Tabulka 31-šestiminutový test chůze, výstupní hodnoty-Proband A (vlastní zdroj) 

Počet rovin 15 

Počet zastávek 0 

Celkem metrů 452 

 

13.5 Příloha 5 Výstupní vyšetření Proband B 

Škála bolesti: pacient udává v klidu 0 a při záteži číslo 1 

Vyšetření stoje: Předsunuté držení hlavy, protrakce ramen, anteverze pánve 

není tak výrazná, kolena v mírném varózím postavení, vysoké nárty, špičky 

vytočené mírně ven, vědomě se snaží nepřetěžovat mediální hranu chodidla. 

Vyšetření chůze: Samostatná, délka kroku symetrická, šířka baze přiměřená, 

odvinování chodidla od podložky přes patu odraz přes palec, typ chůze dle 

Jandy peroneální. 

Palpační vyšetření: Hypertonus horních vláken m. trapezius bilaterálně, 

hypertonus a spoušťové body m. levator scapulae více na levé straně, spoušťové 



 

 

body v oblastí mediální okraje lopatky vlevo, bolestivost v oblasti laterálního 

epicoldylu humeru vlevo. 

 

Vyšetření dynamiky páteře: 

Tabulka 32-vyšetření dynamiky páteře, výstupní hodoty-Proband B (vlastní zdroj) 

Schoberova vzdálenost 6 cm 

Stiborova vzdálenost 7,5 cm 

Čepojevova vzdálenost 3 cm 

Ottova inklinační vzdálenost 3,5cm 

Ottova reklinační vzdálenost 2,5 cm 

Thomayerova vzdálenost 0 cm 

Lateroflexe Vlevo 19 cm, vpravo 19,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Goniometrické vyšetření: 

Tabulka 33-goniometrické vyšetření, výstupní hodnoty-Proband B (vlastní zdroj) 

sinister Pohyb (°) dexter sinister Pohyb (°) dexter 

 Ramenní kloub Kyčelní kloub 

180 Anteflexe 180 110 Flexe 110 

40 Retroflexe 40 15 Extenze 15 

120 Abdukce 120 40 Abdukce 40 

0 Addukce 0 20 Addukce 20 

70 Zevní rotace 70 35 Zevní rotace 40 

85 Vnitřní rotace 80 20 Vnitřní rotace 20 

Loketní kloub Kolenní kloub 

145 Flexe 145 135 Flexe 130 

0 Extenze 0 0 Extenze 0 

Předloktí Hlezenní kloub 

85 Supinace 85 20 Dorsální flexe 20 

85 Pronace 85 40 Plantární flexe 40 

Zápěstí 30 Inverze 30 

70 Dorsální flexe 70 15 Everze 15 

60 Volární flexe 60  

30 Radiální dukce 30 

40 Ulnární dukce 40 

 

 

 



 

 

Tabulka 34-goniometrické vyšetření prstů odhadem, výstupní hodnoty-Proband B (vlastní zdroj) 

Sinister Pohyb (°) Dexter 

I II III IV V  V IV III II I 

40 90 90 90 90 Flexe MP 90 90 90 90 40 

10 10 10 10 10 Extenze MP 10 10 10 10 10 

 30 30 30 30 Abdukce MP 30 30 30 30  

 0 0 0 0 Addukce MP 0 0 0 0  

80 130 130 130 130 Flexe IP1 130 130 130 130 80 

0 0 0 0 0 Extenze IP1 0 0 0 0 0 

 50 50 50 50 Flexe IP2 50 50 50 50  

 0 0 0 0 Extenze IP2 0 0 0 0  

80  Abdukce CM  

 

80 

0 Addukce CM 0 

40 Oposice CM 40 

 

Vyšetření svalové síly: 

Tabulka 35-vyšetření svalové síly, výstupní hodnoty-Proband B (vlastní zdroj) 

 sin dex  sin dex 

Krk  Trup  

Flexe (předkyv) 4 Flexe 4 

Flexe (předsun) 4 Flexe s rotací 4 

Extenze 4 Extenze 5 

Pánev     

Elevace 5 5    



 

 

Kyčelní kloub  Ramenní kloub  

Flexe 5 5 Flexe 4 4 

Extenze (gluteus max.) 3+ 3+ Extenze 4 4 

Extenze 4 4 Abdukce 4 4 

Addukce 4 4 Extenze v abdukci 5 5 

Abdukce 4 4 Flexe z abdukce 5 5 

Rotace zevní 4 4 Rotace zevní 5 5 

Rotace vnitřní 4 4 Rotace vnitřní 5 5 

Kolenní kloub  Loketní kloub  

Flexe 5 5 Flexe 5 5 

Extenze 5 5 Extenze 5 5 

Hlezenní kloub  Předloktí  

Plantární flexe 5 5 Supinace 5 5 

Plantární flexe (soleus) 5 5 Pronace 5 5 

Supinace s dorz.fl. 5 5 Zápěstí  

Supinace z plant.fl. 5 5 Flexe s ul. dukcí 5 5 

Plant. pronace 5 5 Flexe s rad. dukcí 5 5 

Lopatka  Extenze a ul. dukce 5 5 

Addukce 5 5 Extenze a rad. dukce 5 5 

Add. a kaud.posun 5 5    

Elevace 5 5    

Abdukce s rotací 5 5    

 

 



 

 

Vyšetření zkrácených svalů: 

Tabulka36-vyšetření zkrácených svalů, výstupní hodnoty-Proband B (vlastní zdroj) 

Stupeň zkrácení 

sin. 

Sval Stupeň zkrácení 

dex. 

1 m. trapezius 1 

1 m. levator scapulae 1 

1 m.pectoralis maior 1 

1 m. iliopsoas 1 

0 m.rectus femoris 0 

0 m. tensor fascie latae 0 

0 adduktory kyčelního kloubu 0 

0 m. quadratus lumborum 0 

1 errectores spinae 1 

1 m. gastrocnemius 1 

0 m. soleus 0 

1 flexory kolenního kloubu 1 

 

Hodnocení funkčních schopností: Pacientovi ve vyplněném dotazníku HAQ 

vyšel index disability 0. Zvládá bez obtíží.  

Testování úchopů:  

• štipec nehtový: zvládá 

• štipec bříškový: zvládá 

• špetka: zvládá 

• laterální úchop: zvládá 

 

• kulový úchop: zvládá 

• háček: zvládá  

• sevření válce: zvládá 



 

 

Šestiminutový test chůze:  

Tabulka 37-šestiminutový test chůze, výstupní hodnoty-Proband B (vlastní zdroj) 

Počet rovin 23 

Počet zastávek 0 

Celkem metrů 690 

 

 

 


