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Abstrakt
Název:

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou morbus Crohn

Cíl:

Cílem bakalářské práce je teoretické zpracování diagnózy Crohnovy
nemoci, fyzioterapeutických vyšetřovacích a terapeutických metod a
samozřejmě také praktický návrh a aplikace terapie přizpůsobené přímo
na zdravotní stav pacientky.

Metody:

Bakalářská práce byla zpracována na základě čtyřtýdenní praxe,
probíhající v Revmatologickém ústavu v Praze. Teoretická část práce
odpovídá literární rešerši odborných publikací a článků v české i
zahraniční literatuře, týkající se výše zmíněného problému. Tato část
obsahuje nejen teoretické poznatky o Crohnově nemoci, ale také funkční
vlivy poškozených orgánů na pohybový aparát a vyšší etáže řízení.
Vyšetřovací a terapeutické metody, které souvisí s diagnostikou a terapií
Crohnovy nemoci a problémy s ní spojenými. Informace byly
dohledávány v místních knihovnách, elektronických zdrojích a některé
z nich odpovídají i osobnímu sdělení odborníků ve své profesi, s nimiž
jsem měla tu čest se setkat.
Praktická část byla navržena a sestavena mnou (autorkou bakalářské
práce) a konzultována s vedoucí pracoviště a později také s vedoucí
práce. Využila jsem metody terapie měkkých tkání, metodu Ludmily
Mojžíšové,

Proprioceptivní

neuromuskulární

facilitaci

a

Senzomotorickou stimulaci.
Výsledky:

Cíl práce byl naplněn. Získané informace a jejich aplikace vedly k
subjektivnímu i objektivnímu zlepšení stavu pacientky.

Klíčová slova:
Crohnova choroba, pánev, syndrom kostrče a pánevního dna,
fyzioterapie, funkční poruchy pohybového systému, visceromotorické
vztahy

Abstract
Title:

Case study of physiotherapy treatment of a patient with the dignosis
Crohn´s disease

Objective:

The aim of the bachelor thesis is theoretical processing of the diagnosis
of Crohn's disease, physiotherapeutic examination and therapeutic
methods and, of course, also the practical layout and application of
therapy that is suitable to patient's medical condition.

Methods:

The bachelor thesis was elaborated on the basis of four-week practice,
which took place in the Rheumatology Institute in Prague. The
theoretical part of the thesis corresponds to the literature search of Czech
and foreign professional publications and articles concerning the abovementioned issue. This part contains not only theoretical knowledge about
Crohn's disease, but also functional effects of damaged organs on the
locomotor system and higher management levels. Examination and
therapeutic methods related to the diagnosis and therapy of Crohn's
disease and problems associated with it. The pieces of information were
searched in local libraries, electronic resources, and some of them also
correspond to the personal communication of experts in their field, with
whom I had the privilege to meet.
The practical part was designed and compiled by me (the author of the
bachelor thesis) and was consulted with the head of the department and
later also with the supervisor of the thesis. I used soft tissue therapy
methods, Ludmila Moses' method, Proprioceptive neuromuscular
facilitation and Sensomotor stimulation.

Results:

The goal of the work has been fulfilled. The obtained information and
their application led to subjective and objective improvement of the
patient´s condition.

Klíčová slova:
Crohn ´s disease, pelvic, coccyx and pelvic floor syndrome,
physiotherapy,

functional

viscerosomatic relations

disorder

of

the

locomotor

system,

Seznam zkratek
ABD

abdukce

ADD

addukce

ANS

autonomní nervový systém

bilat.

bilaterálně (oboustranně)

C₁₋₇

označení krčních obratlů

CNS

centrální nervová soustava

Cp

krční páteř

C-Th

cerviko-thorakální přechod (přechod krční a hrudní páteře)

dg.

diagnóza, diagnostikováno

DK

dolní končetina

DKK

dolní končetiny

EXT

extenze (natažení)

FL

flexe (pokrčení)

HAZ

hyperalgická kožní zóna

HK

horní končetina

HKK

horní končetiny

IBD

inflammatory bowel diseasw

L₁₋₅

označení bederních obratlů

Lp

bederní páteř

L-S

lumbo-sakrální přechod (přechod bederní a křížové oblasti)

m.

musculus (sval)

mm.

musculi (svaly)

PIR

postizometrická relaxace

SI

sakro-iliakální

SFTR

metoda zápisu goniometrického vyšetření vycházející z roviny, ve které
pohyb probíhá (sagitální, frontální, transverzální, rotace)

SIAS

spina iliaca anterior superior

SIPS

spina iliaca posteriori superior

Th₁₋₁₂

označení hrudních obratlů

Th-L

thorako-lumbální přechod (přechod hrudní a bederní páteře)

Thp

hrudní páteř

tj

to je

TMT

techniky měkkých tkání

TNF α

tumor nekrotizující faktor alfa

tt.

týden/týdně

tzn

to znamená

označení jednotlivých diagonál z metody PNF
I. EXT DKK

1. extenční diagonála pro dolní končetiny

II. EXT DKK

2. extenční diagonála pro dolní končetiny

I. FL DKK

1. flekční diagonála pro dolní končetiny

II.FL DKK

2. flekční diagonála pro dolní končetiny

I. EXT HKK

1. extenční diagonála pro horní končetiny

II. EXT HKK

2. extenční diagonála pro horní končetiny

I. FL HKK

1. flekční diagonála pro horní končetiny

II.FL HKK

2. flekční diagonála pro horní končetiny
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1. Úvod
Morbus Crohn je idiopatické zánětlivé onemocnění, které může postihnout
jakoukoliv část trávicí trubice. Crohnova nemoc není standardně indikována
k fyzioterapeutické intervenci, avšak dle mého názoru by pacienti s tímto onemocněním
neměli zůstat pozadu za jinými pacienty.
V obecné části své práce se tedy zaměřuji na charakterizování choroby pacientky,
klinické příznaky a účinnost léčby spolu s jejími nežádoucími účinky. Poté následuje
oddíl zabývající se pohybovým aparátem, jeho řízením a souvislostmi s vnitřními
orgány. Nakonec charakterizuji fyzioterapeutické postupy, související s případem
pacientky.
Další velkou kapitolou je speciální část, která obsahuje kazuistickou studii pacientky
s diagnostikovanou Crohnovou chorobou. V této kapitole je zahrnuto kompletní vstupní
i výstupní vyšetření pacientky a záznam proběhlých terapií, které se uskutečnily
v termínu 7.1. – 1.2. 2019 v Revmatologickém ústavu v Praze pod vedením paní Evy
Taušové.
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2. Část obecná
Lidský organismus je tvořen mnoha buňkami, tkáněmi, orgány i orgánovými
soustavami. Všechny tyto celky jsou přísně diferencované, každý má vlastní úkoly,
vlastní informační cesty a vlastní specializovaná ředitelství. Avšak všechny pracují
neuvěřitelně harmonicky a propojeně. Jakmile nastane nesoulad v jedné části, většinou
se projeví i v jiné. V této kapitole se zabývám převážně soustavou trávicí,
močopohlavní, pohybovou a samozřejmě řídící.
Cílem trávicí trubice je zpracování potravy a zisk živin, vitamínů a minerálů z ní.
V případě, že orgány trávicí soustavy nepracují tak, jak by měly, má to za následek
hubnutí, únavu, psychické potíže, snížení funkce všech dalších orgánů a orgánových
soustav člověka, v podstatě člověk celkově neprospívá a při těžším poškození může
docházet až fatálním následkům.
2.1 Morbus Crohn
Nemoc řadící se mezi idiopatické střevní záněty, IBD (z ang.př. Inflammatory
Bowel Disease). V České republice se výzkumem a léčbou těchto nemocí (ulcerózní
kolitida a Crohnova choroba) zabývá několik specializovaných center prakticky po
celém území.
2.1.1 Definice, epidemiologie a etiologie
Crohnova choroba je idiopatický zánět postihující jakoukoliv část trávicí trubice.
Predilekčním místem choroby je iliocekální oblast (a to až 40%), dalšími místy výskytu
jsou tlusté střevo (30%), tenké střevo, jícen, žaludek, duodenum. Velmi časté bývají i
mimostřevní projevy. Zánět bývá transmurální a může se objevovat segmentárně či
plurisegmentárně dle místa lokalizace. Dochází ke střídání období relapsů a remisí.
(Češka a kol., 2015; Muntau, 2009)
Poprvé se objevuje ve druhé či třetí dekádě života a incidence se neustále
zvyšuje. Výskyt nemoci je největší v ekonomicky vyspělých zemích Severní Ameriky a
Skandinávie (8-16/100 000). V České Republice je incidence 4-6 pacientů na 100 000
obyvatel ročně. Výskyt bývá velmi často familiární, souvisí i s jinými autoimunitními
onemocněními s důrazem na imunoregulaci. (Češka a kol., 2015)
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2.1.2 Patologie
Histologické vyšetření bývalo hlavním znakem diagnostiky idiopatických
střevních zánětů. V dnešní době slouží biopsie a rozbor odebrané střevní tkáně
k základům diferenciální diagnostiky IBD od ostatních onemocnění trávicí soustavy.
Hlavním diagnostickým rysem Crohnovy choroby je vznik granulomatózního zánětu.
V postižených částech se objevují nejprve lymfocytární infiltrace sliznice, aftózní
ulcerace a nakonec výše zmíněné epiteloidní granulomy (obr. 1). V případě
terminálního ilea a sousedícího kolon je charakteristické střídání postižených a
zdravých částí sliznice, tzv. skip lesions. Zánět nepostihuje celý obvod střeva, avšak
prostupuje všechny jeho vrstvy (je tedy transmurální). (Červenková, 2009; Muntau,
2009)

Obr.1 – Endoskopický snímek tenkého střeva, vlevo- zdravé, vpravo – morbus Crohn; převzato z
(Červenková, 2009)

2.1.3 Patogeneze
Zatím nejsou známy přesné příčiny vzniku choroby. Hypotézou je geneticky
podmíněná porucha imunotolerance. Výskyt u ženské i mužské populace je téměř
stejný. Stres a psychosociální faktory nemají významný vliv na vznik choroby, mohou
však významně ovlivňovat její projevy a urychlit její aktivaci. (Červenková, 2009;
Češka a kol., 2015; Muntau, 2009)
2.1.4 Klinické projevy
Projevy se liší dle lokalizace postižení. Nejčastější bývají bolesti břicha, hubnutí,
průjmy a infiltrované krví a hlenem. Dalšími projevy jsou teploty, nespecifické záněty
kloubů a kožní změny. Interně se objevují fisury konečníku a abscesy. Může docházet
ke vzniku zúženin nebo píštělí. (Červenková, 2009; Češka, 2015)
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Při aktivitě nemoci v iliocekální lokalizaci bývá bolest spíše tlaková,
lokalizovaná v pravém podbřišku, který je palpačně velmi bolestivý. Při progresi zánětu
dochází až ke křečím, nemoc může imitovat akutní zánět slepého střeva. Střevní zvuky
jsou vázané na příjem potravy a objevují se nejčastěji do 1 hodiny po jídle. (Češka a
kol., 2015; Gabalec, 2009)
Při onemocnění tlustého střeva jsou známky ulcerózní kolitidy. V této lokalizaci
se objevují spíše segmentární či fokální změny. Charakteristický je podélný výskyt
vředů na antimesenteriální straně střeva. Bolesti břicha jsou křečovité a závislé na
vyprazdňování. Dalšími komplikacemi bývají perforace střeva, tvorba píštělí a
fibrózních stenóz. (Češka a kol., 2015, Muntau, 2009)
V oblasti konečníku jsou nejčastějšími příznaky abscesy, píštěle a vředy,
v neposlední řadě také infiltrované papily, jež mají za následek anální výrůstky, které
jsou velmi bolestivé. Tyto projevy mají vleklý průběh a v jistých případech může dojít
až k poruchám svěračů. (Červenková, 2009; Češka a kol., 2015)
Mezi mimostřevní projevy se řadí kožní komplikace, artritidy I. nebo II. typu,
oční komplikace jako jsou katarakta, chronické záněty jater a sakroileitida. (Češka a
kol., 2015; Muntau, 2009)
2.1.5 Možnosti terapie
Medikamentózní léčba má za cíl navození a udržení remise nemoci. Pokud je
nižší aktivita nemoci používají se léky s účinnou látkou jako mesalazin nebo
sulfasalazin (pentasa). Při střední aktivitě nemoci se užívají látky jako budesonid
(symbicort, budenofalk), nejvyšší aktivita nemoci si vyžaduje terapii systémově
působícími kortikosteroidy jako je prednison (prednison, rectodelt). (Češka a kol., 2015;
Gabalec, 2009; Lukáš, 2011; Mitrová a Bortlík, 2013)
Nově se využívá také léčby biologické. V České republice patří mezi největší
výzkumná střediska pro biologickou léčbu centrum ISCARE v čele s prof. MUDr.
Milanem Lukášem, CSc. Biologická léčba je postavená na vysoce specifických a
biologických terapeutických postupech. Prvním lékem byl použit Infliximab, který
působí proti tumor nekrotizujícímu faktoru α (TNF α). Mezi kritéria pro zařazení do
programu biologické léčby patří v první řadě pacienti, jež nereagují na standardní léčbu.
Dále je důležitá aktivita nemoci a další mimostřední příznaky (bolesti a otoky kloubů,
oční záněty a kožní změny). Nástup účinku biologické léčby je velmi rychlý, dle centra
16

ISCARE se efekt dostavuje u 80-90% pacientů v průběhu úvodní fáze. (Gabalec, 2009;
Lukáš, 2011)
U 70-80% pacientů je nezbytná i chirurgická léčba alespoň jedenkrát za život,
nejčastěji dochází k iliocekální resekci. Operatéři se snaží o maximální ušetření délky
střeva. Další indikací k chirurgické intervenci jsou perianální komplikace (abscesy,
píštěle a komunikující píštěle). (Češka a kol., 2015)
2.1.6 Léčba kortikosteroidy
Jedna z nejlepších možností medikamentózní léčby vzhledem k účinosti, je léčba
kortikosteroidy. Nejvíce se využívají při léčbě střední a vysoké aktivity nemoci.
Hlavními výhodami jsou vysoký protizánětlivý účinek, nízký počet nežádoucích účinků,
mezi které patří osteoporóza, diabetes mellitus, zvýšení krevního tlaku, u dětí však
mohou způsobovat závažnou poruchu růstu. (Češka, 2015; Gabalec, 2009; Lukáš, 2011;
Muntau, 2009)
Při terapii kortikosteroidy je třeba včasné zahájení také imunosupresivní terapie,
příjem vápníku a vitamínu D. Léčba by měla být razantně ukončena nejdříve po třech
týdnech, maximálně pak do tří měsíců. (Mitrová a Bortlík, 2013)
Velkým rizikem léčby kortikosteroidy je vznik tzv. kortikodependence
(detrakční syndrom). V tomto případě dochází po vysazení léků ke zhoršení stavu a
zvýšení aktivity zánětu. Dále dochází k akutní nedostatečnosti nadledvinek a bolesti
svalů, kloubů. (Gabalec, 2009)
U některých pacientů může docházet také ke kortikorezistenci, v takových
případech je třeba zahájit jiný způsob léčby. (Gabalec, 2009, Muntau, 2009)
2.1.7 Režimová opatření
Nezbytnou součástí léčby jsou i režimová opatření jako jsou dieta, omezení
stresových faktorů. Strava by měla být vysokokalorická a bohatá na bílkoviny,
vitamíny, minerály a stopové prvky (železo, magnezium, kalcium, kalium, (kyselina
listová, vitamin B¹², a další). Naopak by se pacienti měli vyhýbat vláknině a laktóze.
Z důvodu velkého snížení hmotnosti, je terapie často doplněna o výživu pomocí sondy,
či podpořena různými nutričními nápoji. Výživa je velmi důležitá hlavně u dětí, které
trpí poruchou růstu. (Červenková, 2009; Muntau,2009)
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2.1.8 Pohybová aktivita
Bilski a kol. (2014) vytvořili výzkum, kterým zjišťují vliv pohybové aktivity na
idiopatické střevní záněty. Do výzkumu byli zařazeni pacienti s Crohnovou chorobou i
ulcerózní kolitidou a s různým stadiem choroby. Kolektiv autorů zjistil korelaci mezi
snížením pohybové aktivity a zvýšením výskytu IBD ve vyspělých zemích. Výsledek
výzkumu jasně prokázal, že ačkoliv pohyb nemá vliv přímo na zánět jako takový, ale
má pozitivní efekt na symptomy spojené s léčbou IBD, jako je osteoporóza, zlepšuje
imunitu, stav výživy a udržuje stav svaloviny. V závěru práce je uvedeno, že pohybová
aktivita zlepšuje psychickou i fyzickou kondici a zlepšuje kvalitu života těchto pacientů.
(Bilski a kol., 2014)
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2.2 Pohybový aparát
V této kapitole se zaměřuji na řízení pohybu a funkční poruchy pohybového
aparátu spojené s onemocněním trávicího systému, orgány rozmnožovací soustavy,
vertebrogenní algické syndromy.
2.2.1 Organogeneze
Člověk se vyvíjí splynutím dvou pohlavních buněk vajíčka a spermie. Po
splynutí těchto buněk vzniká zárodek, který se diferencuje na tři zárodečné listy
(ektoderm, mesoderm a endoderm), z kterých pak vznikají jednotlivé tkáně, orgány a
orgánové soustavy. Z ektodermu (vnějšího listu) se v průběhu embryonálního vývoje
vyvíjí pokožka a její útvary, nervový systém a smyslové orgány, z mesodermu (střední
vrstvy zárodečních listů) to jsou svaly, pojiva, kostra, cévy a krev v nich kolující, srdce,
močopohlavní ústrojí a konečně výstelka pravé tělní dutiny. Endoderm (vnitřní list)
tvoří základ pro vývoj trávicí trubice, jater, slinivky, plic a žláz s vnitřní sekrecí. Tyto
informace jsou důležité pro visceromotorické vztahy a vznik funkčních poruch
souvisejících s viscerálním vzorcem jednotlivých orgánů. (Paoletti, 2009)
2.2.2 Řízení pohybu
Pohyb je komplikovaný proces, řízený různými strukturami organismu. Existují
dva druhy pohybu. Pohyb vnitřních orgánů a vnějších orgánů (pohybové soustavy).
(Véle, 2006)
Dubový a Klusáková (2013) uvádí, že vnější podněty ovlivňují tyto efektory:
příčně pruhované svaly, vnitřní orgány, srdeční svalovinu a konečně žlázy. První ze
zmiňovaných je inervována somatomotorickým

systémem, zbylé tři vegetativním.

(Dubový a Klusáková, 2013)
Vnitřní orgány jsou řízeny autonomním nervovým systémem (ANS, viz obr. 2),
který ovlivňuje základní životní funkce. Pohyby, o kterých se bavíme, jsou cirkulace,
peristaltika, trávení, vyměšování,… Cílem ANS je udržení homeostázy. (Véle, 2006)
Podstatným rozdílem oproti somatomotorickému systému je existence
pregangliových a postgangliových neuronů, to znamená, že odstředivá dráha je
bisynaptická. (Dubový a Klusáková, 2013)
Ve spinálních gangliích se nachází jak aferentní tak eferentní vlákna. Informace
přicházející z periferie je tedy často vyhodnocena dříve než se dostane do CNS (míchy).
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Některé informace jsou poté vyhodnoceny a předány do kortiko-subkortikální etáže.
Vzhledem k tomuto faktu Poděbradská konstatuje, že emoce (úzkost, vztek a strach)
umocňují patologickou reakci sympatiku. (Poděbradská, 2018)

Obr. 2 – Autonomní nervový systém (parasympatikus – modrá, sympatikus – červená), převzato z (Grey,
1948)

Dubový a Klusáková (2013) rozdělují ANS nejen na sympatikus a
parasympatikus, ale přidávají k tomu tzv. enterický systém, který vegetativně ovlivňuje
pouze trávicí systém. Trávicí orgány jsou řízeny tedy i nezávisle na CNS. (Dubový a
Klusáková, 2013)
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Z předchozích odstavců můžeme dát dohromady, že autonomní nervový systém
ovládá činnost hladké svaloviny cév, orgánů a kůže, funkci endokrinních i exokrinních
žláz a srdeční svaloviny.
Účelový pohyb vnějších orgánů pohybové soustavy (kosterních svalů) slouží
k udržení polohy, či k volnému pohybu člověka v prostoru. Tento pohyb může být řízen
na několika úrovních (viz obr. 3). (Véle, 2006).

Obr. 3 – Etáže řízení pohybového systému a jejich vzájemné působení, převzato z (Poděbradský a
Poděbradská,2009)

Véle (2006) udává, že motorika samotná je buď reflexní odpovědí organismu na
působení zevního prostředí, nebo rozhodnutí mysli. Tento pohyb je cílen k zabezpečení
životních potřeb. Řízení pohybu probíhá pod vlivem emocionální a rozumové složky,
což by v našem obrázku (obr. 3) odpovídalo pouze úrovni kortikosubkortikální
(limbický systém a korová oblast). Pohyb je poté kontrolován proprioceptory (svalová
vřetýnka a šlachová tělíska), které informují CNS o provedení pohybu, ale také o stavu
vnitřních orgánů a pojivových tkání (odpovídá etáži svalově- fasciové, vazivověkloubní,…). (Véle, 2006)
Dnes již víme, že jednotlivé etáže se vzájemně ovlivňují a informují o průběhu
pohybu a to neustále. Pokud by byl veškerý pohyb řízen jen na etáži kortikální, pak by
byl mozek neuvěřitelně přetížen. Profesor Janda se ve své práci senzomotorické
stimulace snažil zautomatizovat základní pohybové stereotypy, aby nemuselo docházet
k volní kontrole řízení těchto pohybů. (Janda a Vávrová, 1992)
Nejvyšší a nejvyspělejší etáží řízení je tzv. kortiko-subkortikální oblast, jež
zahrnuje mozkovou kůru, limbický systém a retikulární formace. Manželé Poděbradští

21

připisují této oblasti vliv na jemnou motoriku, adaptaci, centraci a stabilitu.
(Poděbradský a Poděbradská, 2009)
Véle (2006) rozděluje řízení zvlášť na úroveň subkortikální, obsahující oblasti
retikulárních formací, bazálních ganglií, mozkového kmene, mozečku, thalamu a
hypotalamu. A samozřejmě také kortikální, kam patří mozková kůra. (Véle, 2006)
Subkortikální systém je šedou eminencí řídících pochodů. Ačkoliv je podřízen
kortikální úrovni, je to právě podkorová oblast, která nastavuje posturální funkci i
průběh pohybu. Podkorová oblast rozhoduje o tom, jaké aferentní signály je třeba předat
výše, vyhodnocuje intenzitu a důležitost signálů a připojuje k nim emocionální podtext.
Zde také dochází k automatizaci pohybových úkonů a jejich úpravě při změně aference.
Pohyb řízený mozkovou kůrou je pak přísně specificky rozdělen (viz obr. 4).
Každá korová oblast řídí jednotlivé anatomické segmenty. Kortikální oblast tedy vysílá
informace o pohybu jednotlivým periferním strukturám. Takto řízený pohyb je
zaměřený na cíl, přesný a jeho kontrola je velice vyčerpávající. Proto jeho opakováním
dochází k automatizaci a postupně je prováděn bez korové kontroly. (Janda a Vávrová,
1992; Véle, 2006).

Obr. 4 – Motorický homunkulus, převzato z (http://www.cnsonline.cz/?p=315)

Spinální etáž řídí reflexní pohyb. Je velmi důležitým systémem, protože má
spojovací funkci. Propojuje informace vedené z aferentních, eferentních i vegetativních
drah. Na této úrovni se rozhoduje o dráždivosti receptorů, dochází jak k horizontální,
tak vertikální komunikaci. Mícha reaguje na zprávy z proprioceptorů a tím nastavuje
jejich dráždivost. V případě přetížení jakéhokoliv orgánu (vnitřního nebo vnějšího,
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informace z vegetativního či aferentního systému), zvyšuje dráždivost a vytváří reflexní
změny, čímž organismus chrání.
Z této kapitoly tedy vyplývá vzájemné propojení řídících systémů, ale také jejich
samostatnost a diferenciace. Nervový systém a jeho rekce mají významnou roli při
vzniku funkčních poruch. Pacienti většinou přichází až v období značného
nociceptivního dráždění, které vychází z dlouhodobějšího přetěžování viscerálního či
motorického systému. Až v případě tohoto bolestivého dráždění totiž dochází
k uvědomění si poruchy na etáži kortiko-subkortikální, což odpovídá dlouhodobému
patologickému dráždění, jak jsem se zmiňovala výše. Než si pacient tedy uvědomí
poruchu, dochází většinou ke značnému řetězení obtíží, což nenamená, že už si vlastně
není vědom původní příčiny obtíží.
2.2.3 Visceromotorické vztahy
Vzhledem k propojení somatomotorického, vegetativního systému a činnosti
kortiko-subkortikálních center, nesmíme opomenout zhodnotit vliv stavu vnitřních
orgánů na pohybový aparát a obráceně. Největší význam má toto spojení na funkční
poruchy, které často nasedají jak na strukturální změny v pohybovém systému, tak na
onemocnění vnitřních orgánů. (Kolář a kol., 2009)
Visceromotorické vztahy jsou velmi známé, dokonce jsou popsány i tzv.
viscerální vzorce, které přesně udávají, který orgán způsobuje danou reflexní změnu.
Projekce těchto změn je přesně definována díky neuroanatomii drah autonomních i
motorických nervů. Onemocnění vnitřních orgánů často vyvolávají bolest. Právě tato
bolest je poté zpracována a vyhodnocena CNS, jež má za úkol chránit organismus a
vyšle signál k úpravě napětí (řízeno míchou), pohybu (spinální a vyšší etáže řízení) či
celého pohybového stereotypu (etáž kortiko-subkortikální). Často dochází k úpravě
napětí i ve vzdálených segmentech. Porucha se projevuje blokádou v kloubu, svalovým
spazmen nebo spoušťovými body (Jandová, 2001; Lewit, 2003)
Porucha funkce vnitřního orgánu má za následek změny v pohybovém aparátu a
stejně tak i naopak. Naproti tomu terapeutický zásah do funkce pohybového aparátu
může pozitivně (nebo nepříznivě) ovlivnit i funkci vnitřního orgánu a obráceně.
(Jandová, 2001)
U chronických obtíží jako je ulcerózní kolitida, chronická pankreatida a další
doporučuje prof. Kolář zahájit terapii pohybového aparátu. Je tomu z důvodu neustálého
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dráždění a zvýšení bolestivé aference a její projekce právě do motorického systému.
Jako metody doporučuje různá kompenzační cvičení, automobilizace, antigravitační
protahování, strečink a balneoterapii. (Kolář a kol., 2009)
Viscerální vzorec pro tenké a tlusté střevo je závislý na lokalizaci obtíží.
Poškození orgánů břišní části ovlivňuje vznik reflexních změn v oblasti bederní páteře a
břišních svalů nad místem poškození. V případě postižení střev v blízkosti pánve,
objevují se reflexní změny v pánevním dnu a podbřišku. Kloubní omezení až blokády
nacházíme v dolní Lp, SI skloubení a velmi často také na kostrči. (Kolář a kol., 2009)
Ženské pohlavní orgány (děloha a vaječníky) způsobují bolesti v dolní části
zad. Objevují se blokády dolní Lp, lumbo-sakrálního přechodu (LS), SI a kostrče.
Reflexní změny svalů se týkají adduktorů kyčle, svalů pánevního dna a vzpřimovačů
páteře. Výraznou změnou bývá nutace pánve, jež ovlivňuje postavení distálních i
proximálních segmentů. (Kolář a kol. 2009, Lewit, 2003)
2.2.4 Fascie
Fascie patří mezi pojivové tkáně, jsou rozlehlé a propojují celý organismus.
Jedna fascie přechází v další a vzájemně spojují veškeré tělní systémy. Fascie mají
mnoho funkcí, například zachovávají strukturální integritu, chrání orgány, tlumí nárazy
a napomáhají při hemodynamických procesech. Fascie jsou součástí struktury cév,
obalují vnitřní orgány i jednotlivé svaly, tato funkce je důležitá právě pro udržení
celistvosti organismu, koordinaci a mechanismus pohybu. Fascie jsou různě elastické,
dle lokalizace svého působení a dle uspořádání jednotlivých vláken. Kůže je elastičtější
než šlacha, protože fasciová vlákna jsou v ní uspořádána všemi směry, zatímco ve
šlachách jsou vlákna pouze paralelní. V místech, nejvíce ohrožených poškozením
zevními silami, se nachází ztluštělé fascie (tj. oblast periferie, kloubní pouzdra, či
ligamenta), avšak všechny tyto tkáně jsou stále elastické. Svou elasticitu ztrácejí
v případě patologických změn či velkého přetížení. Fascie funguje také jako tlumič,
který pohlcuje energii nadměrně působící na organismus. (Paoletti, 2009)
Udržení elasticity fascií má zásadní vliv na hemodynamiku v oblasti svalu.
V případě zvýšeného napětí, či zkrácení fascie obalující sval, dochází k útlaku cév
prokrvujících tkáň. Pokud nedojde k obnovení cirkulace, může dojít až k nekróze tkáně.
Míra elasticity se mění s věkem, jako výsledek působení zevních sil. (Paoletti, 2009;
Véle, 2006)
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Zásadní vliv má uspořádání vláken směrem šikmém, příčném a cirkulárním.
Funkcí vnitřních fascií je mimo jiné tvorba závěsů orgánů. Mezi tyto fascie řadíme
mesenterium, ligamenta a pravé fascie. Jejich cílem je udržení vnitřní soudržnosti, která
musí být pevná, ale ne rigidní, aby mohlo docházet k pohybu orgánů, ať už ochranným
(tlumivým vůči nárazům), tak i k fyziologickým procesům. (Paoletti, 2009)
Anatomicky jsou fascie propojeny kontinuálně od hlavy až po konečky prstců.
Paoletti (2009) popisuje, jak bederní (lumbální) fascie může být ovlivněna několika
svaly od m. latissimus dorsi, přes hamstringy, m. obliquus abdominis, po m. gluteus
maximus. A thorakolumbální fascie je stěžejní pro přenos síly mezi trupem, pánví a
dolními končetinami. Proto je z anatomického hlediska cílem fasciových řetězců přenos
síly, harmonizace a tlumení pohybu. (Paoletti, 2009)
Z předchozích odstavců nám tedy vyplývá, že napětí a pohyblivost fascií nám
mnoho napoví o funkčním stavu organismu. V případě jejich rigidity je jasné, že někde
v těle je možné objevit poruchu. Vzhledem k jejich všudypřítomnosti je zásadním
úkolem terapeuta (lékaře), objevit původní místo potíží, protože harmonizací poškozené
lokality dojde řetězově k úpravě i v ostatních oblastech.
2.2.5

Syndrom kostrče a pánevního dna

Syndrom odpovídá souboru příznaků, charakterizujících určitou nemoc, v našem
případě týkající se obtíží v oblasti kostrče a pánevního dna. Anatomické postavení kostí,
měkkých tkání, břišních orgánů a orgánů malé pánve je zcela zásadní. V této kapitole
nesmíme zapomenout ani na inervaci klíčové oblasti a ontogenetický vývoj jednotlivých
struktur. Ráda bych zde zdůraznila vzájemnou propojenost předchozích částí práce.
Pánev je spojením tří (respektive pěti) kostí. Těmi jsou os sacrum, os ilium (2) a
os pubis (2). Jednotlivé spoje se liší. Mezi kostí křížovou a pánevní je kloub pravý.
Pohyb, který zde nalezneme je kývavý (předozadní). Tento pohyb je zásadní pro chůzi,
ale také pro porod, a nazývá se nutace a kontranutace. Zajímavé je, že při chůzi jedna
kyčelní kost se oproti kosti křížové pohybuje ve smyslu nutace, zatímco druhá opačným
směrem. (Dylevský, 2009; Véle, 2010)
Vzhledem k poloze skloubení a jeho tvaru, je nutné, aby bylo pevně spojeno vazy,
protože v opačném případě by bylo velmi nestabilní. Pohyb v oblasti sakroiliakálního
skloubení je velmi důležitý pro postavení pánve a tím i stabilitu celého těla. V případě
fixované nutace pánve dochází ke špatnému postavení pánve, svalové dysbalanci
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v oblasti pánve a trupu, případně dolních končetin a poté k možným funkčním až
strukturálním obtížím i v jiných oblastech. Přetížením některé z oblastí dochází ke
zvýšení firingu směrem do centra, což má za následek vznik reflexních změn, a jak jsem
popisovala výše změnu dráždivosti, následovanou změnou pohybového stereotypu.
U syndromu kostrče a pánevního dna popisuje Marek (2000) tyto příznaky: bolesti
hlavy, vertebrogenní bolesti lokalizované nejčastěji v oblasti C-Th přechodu, mezi
lopatkami a v bedrech (kříži). Poslední zmiňované bolesti se týkají celé dolní oblasti
zad, mohou vyzařovat až do míst kyčelních kloubů, třísel, podbřišku a hýždí. U žen jsou
tyto bolesti vázané na menstruační cyklus, pohlavní styk. Dalšími příznaky jsou
entezopatie v oblasti pes anserinus. (Marek, 2000)
Aspekčně můžeme pozorovat asymetrické postavení pánve, nestejnou výšku spin,
dolních úhlů lopatek, ramen i prsních bradavek. Nález postavení předních spin logicky i
anatomicky neodpovídá postavení spin zadních (pravá SIAS leží výš než levá SIAS,
zatímco pravá SIPS leží níž než levá SIPS). Je možné si všimnout mírného vybočení
pánve, které vzniká jejím zešikmením, kompenzovaným lehkou skoliózou Lp a Thp,
blokádami a řetězícími se svalovými dysbalancemi. Asymetrická deviace intergluteální
rýhy. Palpačně nalézáme reflexní změny kůže v oblasti os sacrum, zvýšené napětí m.
quadratus lumborum, erector spinae, m. trapezius dolní část na straně jedné a horní část
na straně opačné, mm. scaleni, m. subclavius, m. pectoraliss minor, m. levator scapulae,
m. iliopsoas a mm. adductores na straně fixované nutace. Dále je pozorovatelný
nesoulad svalové souhry v oblasti břicha. (Marek, 2000)
Už před 50 lety byla Ludmila Mojžíšová schopna popsat velmi podobné problémy
u svých pacientek s diagnózou funkční sterility. Příčinu obtíží hledala v pádu na hýždě
v dětském věku ve spojení se sedavým způsobem života a stresem. Popisovala blokádu
kostrče a zvýšené napětí m. levator ani, jež způsobovali další řetězení poruch. Jako
první se zmiňovala o vlivu vnitřních orgánů na pohybový aparát a obráceně. MUDr.
Hnízdil udává, že byla prvním člověkem, který se zabýval psychosomatikou a
vzájemným působením psychiky, motoriky a funkcí vnitřních orgánů. (Strusková a
Novotná, 2017)

26

2.3 Vyšetřovací a diagnostické postupy ve fyzioterapii
V této

kapitole

popisuji

jednotlivé

vyšetřovací

postupy

využívané

ve

fyzioterapeutické praxi. Popis je jednoduchý a stručný, aby čtenář pouze pochopil
princip vyšetření pacienta.
2.3.1 Anamnéza
Anamnéza je základní částí fyzioterapeutického vyšetření. Spoustu informací se
dozvíme již od pacienta a mohou dávat základ pro diagnostiku současných obtíží.
Probíhá přímým rozhovorem a zabývá se nejen osobní anamnézou a nynějšími
potížemi, ale také zahrnuje rodinnou, pracovní a sociální, sportovní, alergologickou a
farmakologickou anamnézu a v případě žen též gynekologickou anamnézu.
Na začátku každého vyšetření se musíme ptát na jméno, příjmení a věk pacienta,
další nezbytnou součástí je dominance končetin. Dotazování by mělo být přímé, ale ne
zavádějící, pacient by však měl dostat prostor říci vše, proto rozhovor vedeme tak, aby
byl stručný a jasný.
Osobní anamnéza obsahuje informace o prodělaných chorobách v dětství i
současnosti, úrazovost i předchozí rehabilitaci. V rodinné anamnéze se ptáme na vážné
choroby, či potíže související s diagnózou pacienta. Zajímají nás především
kardiovaskulární obtíže, metabolické poruchy, poruchy centrálního řízení, genetika a to
mezi členy nejbližší rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci, děti). V rámci sociální a
pracovní anamnézy nás zajímá bydlení, přítomnost schodů, tzv. bezbariérovost (v
případě poškození motorického a řídícího centra, které by mohlo způsobit obtíže
v lokomoci), dále se zajímáme o to, zda pacient bydlí sám, či s někým, kdo by mu mohl
pomoci s úkony, jichž nebude schopen. Vzhledem k funkčním poruchám se ptáme na
pracovní polohu a případný pohybový stereotyp, jež pacient využívá v pracovní aktivitě.
Dále nás zajímá samotná práce, abychom mohli posoudit, zda je pro pacienta vzhledem
k jeho obtížím vhodná.
Sportovní anamnézou rozumíme aktivní pohyb, který vyšetřovaný zapojuje do
denní činnosti. Říká nám něco o jeho kondici, ale také o psychomotorickém učení a
vnímání sebe sama. Důležité údaje jsou náplň cvičení, frekvence, intenzita, objem a
úroveň. V případě žen nesmíme zapomínat také na gynekologickou anamnézu, kde se
ptáme na menarche, menopauzu, těhotenství, porody, potraty a samozřejmě hormonální
antikoncepci, která může mít vliv na laxicitu vaziva a tím je úzce spojená s pohybovým
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aparátem. Podstatný je pro nás i popis menstruace ve smyslu pravidelnosti, bolestivosti
a její případné lokalizace. (Poděbradská, 2018)
Z farmakologické anamnézy nás zajímají užívané léky, analgetika a další, jež
by mohly ovlivňovat, či ovlivňují stav pacienta. Alergologická anamnéza nás pouze
informuje o stavu autoimunitního systému pacienta.
Podstatnou částí anamnézy je takzvané nynější onemocnění, ve kterém
shrnujeme, proč k nám pacient přichází. Většinou zde pacient uvádí bolest. Ptáme se
proto na charakter, intenzitu a lokalizaci bolesti, či jiných obtíží. Zajímá nás první
projev a souvislosti, které nám pacient je schopen popsat. Tyto souvislosti mohou, ale
také nemusí být relevantní, mohou nás však rychle přivést k první pracovní hypotéze.
Zajímají nás všechny přidružené příznaky i souvislosti, které pacient s nemocí či
poruchou nespojuje. V tomto případě je třeba se na některé věci cíleně doptat, je totiž
možné, že si jich opravdu pacient není vědom, jen proto, že jim nedával dostatečnou
důležitost. (Fuller, 2008; Kolář et al., 2009)
2.3.2 Vyšetření stoje
Aspekční vyšetření probíhá již od vstupu pacienta do naší ordinace, sledujeme
každý jeho pohyb. Samotná aspekce a vyšetření stoje pacienta se provádí pouze
v nejnutnějším oblečení. Nejprve se pacient postaví do svého typického postavení, které
nám opět může naznačit některé příčiny obtíží. Poté pacienta zkorigujeme do stoje
spojného a začínáme popisovat. Aspekční vyšetření provádíme ze tří, respektive čtyř
stran (zepředu, zezadu a z obou boků). Jednotliví autoři se liší v názoru odkud začít,
někdo zahajuje vyšetření od nohou, někdo od hlavy, jiný od pánve. Já osobně nejraději
začínám od nohou. Všechny tyto testy jsou součástí i neurologického vyšetření, proto
můžeme pacienta sledovat i z neurologického hlediska.
Vyšetřením zepředu sledujeme symetrii držení celého těla od periferie po trup a
hlavu. Sledujeme postavení nohou a celých horních a dolních končetin, jejich trofiku a
reliéf, dále také výšku a nastavení patell a všech kožních řas, zajímá nás postavení
pupíku, prominující kostní struktury a jejich pravolevá symetrie (žebra, klíční kosti,
ramena), tvar a klenutí hrudníku a také výška a symetrie prsních bradavek. Sledujeme,
zda se objevují atypické kožní defekty jako je vyrážka, pupínky, jizvy, a jiné. Nesmíme
zapomenout na postavení hlavy a porovnat jednotlivé horizontální roviny (rovina dutiny
ústní, bránice, pánevní dno a plosky), zda jsou rovnoběžné.
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Vyšetřením zezadu sledujeme prakticky to stejné co zepředu. Navíc nás však
zajímají popliteální a subguleální rýhy, dále také intergluteální rýha, symetrie a tvar
hýždí

a

samozřejmě

postavení

lopatek.

Nesmíme

zapomenout

na

tvar

thorakobrachiálních trojúhelníků a plynulost oblouků pravé i levé tajle.
Pohledem z boku kontrolujeme opět konfiguraci a reliéf horních i dolních
končetin. Zde je stěžejní postavení trupu vůči dolním končetinám a samozřejmě
zakřivení páteře v sagitální rovině a postavení pánve, které ovlivňuje nasedající trup na
dolní končetiny. Nezapomínáme na postavení ramen a hlavy vůči trupu a sledujeme
rozdíl mezi pozorováním z pravé a levé strany.
Vyšetření aspekcí by nemělo trvat příliš dlouho, protože statický stoj bývá pro
pacienta velmi náročnou polohou. Všímáme si pacienta komplexně, ale neměl by nám
uniknout sebemenší detail, který by mohl mít vliv na současné i jiné obtíže pacienta.
Součástí vyšetření stoje je i vyšetření pomocí olovnice. Olovnice je zavěšena na
provázku, který by měl být plně natažen. Při měření zezadu hodnotíme osové postavení
páteře. Záhlaví by mělo být v sagitální rovině se všemi obratlovými trny a intergluteální
rýhou. Hrot olovnice dopadá přímo mezi paty pacienta. Při měření zepředu opět
pozoruje a hodnotíme osové postavení trupu. Haladová (2010) popisuje spuštění
olovnice od mečovitého výběžku hrudní kosti. Já si myslím, že by měla být olovnice
spuštěna z úrovně roviny vertexu, bodu, který je nejvyšším bodem na hlavě pacienta.
Provázek opět prochází středem těla, v jeho zákrytu leží nos, hrudní kost, pupík a hrot
olovnice opět dopadá do středu mezi oběma chodidly. Při vyšetření zboku olovnice
spuštěná od úrovně zevního zvukovodu prochází středem ramenního a kyčelního kloubu
a hrot je mírně před horním hlezenním kloubem.
Do vyšetření stoje řadíme speciální testy stability. Rombergův stoj I, II a III, test
Véleho a Tredelenburgovu zkoušku.
Rombergův test využíváme pro zjištění kvality propriocepce, případně při
poškození neurologického systému. Romberg I je stoj o širší bázi (na šířku pánve).
Sledujeme aktivitu šlach, titubace a celkovou jistotu pacienta. Romberg II je stoj spatný
a opět sledujeme aktivitu v oblasti nohy i celého těla, no a konečně Romberg III, je
v podstatě Romberg II bez zrakové kontroly.
Véleho test je opět testem stoje a sledujeme reakci prstů nohy při náklonu trupu
dopředu.
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Tredelenburgova zkouška (stoj na jedné a druhé noze) nám popisuje kvalitu
stabilizátorů pánve. V případě tohoto testu vyzveme pacienta, aby se postavil na jednu
dolní končetinu, a sledujeme postavení pánve. Pokud dojde k poklesu pánve na straně
stojné dolní končetiny, víme, že je oslaben m. gluteus medius. (Haladová a
Nechvátalová, 2010; Kolář et al., 2009)
2.3.3 Vyšetření chůze
Během tohoto vyšetření necháme pacienta několikrát se projít po místnosti,
sledujeme plynulost, rytmus pohybu, symetrii a délku kroku, mechanismus nákroku a
odvíjení planty, osové postavení jednotlivých segmentů těla a končetin. Zajímáme se o
postavení a pohyby v pánvi, pohyblivost páteře, souhyby horních končetin a držení
hlavy. Pozorujeme aktivitu agonistů, antagonistů a synergistů. V případě používání
pomůcek je třeba hodnotit i kvalitu a efektivitu jejich použití. (Haladová a
Nechvátalová, 2010)
Součástí vyšetření chůze jsou i testy modifikované chůze (se zavřenýma očima,
o zúžené bázi, po patách, po špičkách, pozpátku, se vzpaženými horními končetinami).
Chůze se zavřenýma očima nás informuje o kvalitě proprioceptivní informace. Chůze o
zúžené bázi poukazuje na poruchu dynamické rovnováhy na úrovni CNS, chůze
pozpátku informuje o schopnosti extenze v kyčelním kloubu při poslední fázi stojné
končetiny. Test chůze se vzpaženými horními končetinami ukazuje stav adduktorů
kyčelního kloubu a m. gluteus medius et minimus. Chůze po patách a po špičkách nás
informuje o stabilitě, kořenovém dráždění a svalové síle skupin svalů, které se na těchto
pohybech účastní. (Kolář et al., 2009)
2.3.4 Vyšetření dynamiky páteře
Do vyšetření dynamiky páteře jsem zařadila měření pohyblivosti jednotlivých
úseků a celé páteře a také pohyblivost páteře všemi směry (anteflexe, retroflexe,
lateroflexe vpravo i vlevo a samozřejmě rotace oběma směry). Mezi měřené vzdálenosti
jsem zařadila: Čepojevovu vzdálenost, Forestierovu fleche, Ottovu inklinační i
reklinační vzdálenost, Schöberovu vzdálenost, Stiborovu vzdálenost a Thomayerovu
vzdálenost. Všechny výše popsané testy se měří ve stoje.
Čepojevova vzdálenost znázorňuje flexi krční páteře. Od spinálního výběžku
C7 naměříme 8 cm kraniální, kde uděláme značku. Poté vyzveme pacienta, aby provedl
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předklon hlavy, a tuto vzdálenost opět změříme. U zdravých jedinců by mělo dojít
k prodloužení vzdálenosti o 3 cm.
Forestierova fleche je vzdálenost occiputu od stěny (při testování vleže od
podložky). Tato vzdálenost musí být kolmá a zjišťujeme ji u pacientů se zvětšenou
kyfózou hrudní páteře či u pacientů s předsunutým držením hlavy. Fyziologicky hlava
spočívá na podložce. Při vyšetřování ve stoje je třeba mít paty přímo u stěny.
Ottova inklinační (reklinační) vzdálenost ukazuje pohyblivost hrudní páteře
do flexe (respektive do extenze). Od trnového výběžku C7 naměříme 30 cm kaudálním
směrem a uděláme značku, následuje pacientův předklon (záklon). Během předklonu
dochází o prodloužení vzdálenosti o 3,5cm, v případě záklonu dojde o zkrácení této
vzdálenosti o 2,5 cm.
Měření Schöberovy vzdálenosti nás informuje o rozvíjení bederní páteře do
flexe. Označíme si trn bederního obratle L5 a naměříme vzdálenost 10 cm kraniálně,
kde si označíme druhý bod, po aktivním předklonu pacienta si opět změříme vzdálenost
mezi oběma body. Mělo by dojít k jejímu prodloužení alespoň na 14 cm.
Stiborova vzdálenost ukazuje rozsah bederní i hrudní páteře. Nejprve změříme
vzdálenost mezi trnem C7 a L5 a poté vyzveme pacienta, aby provedl opět předklon.
Tentokrát by mělo dojít k prodloužení vzdálenosti o 7 až 10 cm.
No a konečně Thomayerova vzdálenost nám ukazuje rozvíjení celé páteře.
Tentokrát neměříme vzdálenost mezi jednotlivými obratli, ale vzdálenost daktylionu od
podložky. Člověk bez zdravotních obtíží by se měl dotknout podložky. V případě
hypermobilních pacientů může docházet i k položení celých dlaní, případně předloktií
na zem. U takových měření se přidává před číslo vzdálenosti daktylionu od podložky
znaménko mínus. Pokud se pacient podložky nedotkne, pak změříme vzdálenost
prostředního prstu od země a před číslo dáme znaménko plus. U tohoto test je důležité
sledovat, zda zůstávají natažená kolena.
Při vyšetření jednotlivých pohybů páteře (anteflexe, retroflexe, lateroflexe i
rotace) sledujeme vzdálenost jednotlivých trnů od sebe. Dále si všímáme, zda nedochází
ke střídání zakřivených a plochých míst, protože celkový pohyb páteře se skládá ze
součtu pohybu jednotlivých segmentů. U lateroflexe a rotace porovnáváme symetrii
obou stran. (Haladová a Nechvátalová, 2010; Kolář et al., 2009)
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2.3.5 Vyšetření pánve
Palpačním vyšetřením pánve zjišťujeme nastavení a symetrii pánve. Palpujeme
ve stoje spina iliaca anterior superior (SIAS), spina iliaca posterior superior (SIPS),
crista iliaca, vše oboustranně, no a samozřejmě trn pátého bederního obratle (L5).
Vleže na břiše poté palpujeme tuber ischiadicum (bilaterálně) a kostrč, u které
sledujeme i její pružení, vleže na zádech vyšetřujeme kraniální okraj symfýzy. Kromě
symetrie nás také zajímá bolestivost a napětí tkání v oblasti těchto bodů.
Při vyšetření pánve pozorujeme také tzv. spine sign a fenomén předbíhání.
Spine sign je vyšetření blokády v oblasti sakroiliakálního (SI) skloubení. Nejprve
palpujeme laterální okraj spinálního výběžku L5 a pravého (levého) SIPS, poté
vyzveme pacienta, aby podklesl pravou (levou) dolní končetinou, povelem pohov.
Sledujeme oddálení obou bodů. Pokud nedochází ke změně vzdálenosti, můžeme
uvažovat právě o blokádě SI na straně nálezu.
Fenomén předbíhání vyšetřujeme palpací obou zadních spin (SIPS). Následuje
hluboký předklon pacienta a terapeut sleduje, zda se pohybují oba palce symetricky.
V případě, že jedna ze spin v průběhu předklonu „předběhne“ tu druhou a zůstane tak,
můžeme uvažovat o SI blokádě, jestliže se vrátí do 20 sekund zpět, může tato situace
znamenat SI posun. (Haladová a Nechvátalová, 2010; Kolář et al., 2009; Véle, 2006)
2.3.6 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře
Profesor Kolář popisuje celkem 7 testů pro vyšetření hlubokého stabilizačního
systému. V této kapitole všechny vyjmenuji, ale popíši pouze ty dvě, které jsem využila
v praktické části své práce.
Test flexe trupu je zahájen polohou vleže na zádech. Pacient provádí flexi krku
a trupu a to vše velmi pomalu. Terapeut palpuje nepravá žebra v medioklavikulární čáře
a sleduje jejich souhyb. Při správném provedení musí zůstat hrudník v kaudálním
postavení a dochází k aktivaci břišních svalů.
Brániční test provádíme vsedě. Terapeut palpuje oblast dorzolaterálně pod
dolními žebry, kde tlačíme proti břišním svalům. Sledujeme postavení žeber v této
oblasti a schopnost pacienta aktivovat bránici v souhře s aktivitou břišního lisu. Při
správném provedení dochází k rozšíření dolní části hrudníku laterálně a dorzolaterálně.
Jak jsem se již zmiňovala, testů na hluboký stabilizační systém uvádí profesor
Kolář celkem sedm. Dva z nich jsem už popsala a zbylé pouze vyjmenuji. Dalšími testy
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jsou test extenční, test extenze a flexe v kyčlích, test nitrobřišního tlaku a konečně test
polohy na čtyřech. (Kolář et al., 2009)
2.3.7 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy
Profesor Janda popsal celkem šest pohybových stereotypů, kterými hodnotíme
kvalitu, koordinaci a timing zapojených svalů. Pozitivní nález může ozřejmit lokalizaci
poruchy. Pacient provede jednoduchý pohyb a terapeut pouze sleduje svalovou aktivitu.
Test extenze v kyčelním kloubu probíhá vleže na břiše. Vyzveme pacienta
k nadzvednutí celé dolní končetiny (extenzi v kyčelním kloubu). V ideálním případě
dochází

k zapojení

m.

gluteus

maximus,

následován

ischiokrurálními

svaly

homolaterálně, poté dochází k zapojení kontralaterálních vzpřimovačů páteře v bederní
oblasti, dále pak homolaterální a aktivita se šíří kraniálním směrem, dle výšky zanožení.
Abdukci v kyčli testujeme vleže na boku. Zásadní je správná výchozí poloha
pacienta. Sledujeme, zda je pohyb proveden ve frontální rovině, koaktivaci abduktorů
kyčle. Optimální zapojení je rovnovážná aktivita m. gluteus medius a m. tensor fascie
latae. Případně aktivita m. gluteu medius je mírně větší.
Třetím testem je flexe trupu vychází z polohy vleže na zádech. Vyzveme
pacienta, aby provedl pomalou flexi trupu. Očekáváme pomalý, postupný plynulý
pohyb. Zásadní chybou je provedení pohybu švihem a zvýšené lordotizaci krční a
bederní páteře.
Následuje test flexe šíje. Opět vyzveme pacienta k flexi hlavy. Pohyb je
prováděn hlubokými flexory šíje, nejvíce se aktivují mm. scaleni.
Předposledním testem je abdukce v ramenním kloubu. Výsledek testu nás
informuje o aktivaci svalů v oblasti celého pletence ramenního. Ideální zapojení je
aktivace m. supraspinatus, m. deltoideus a m. teres minor. Horní část m. trpezius
působíme stabilizačně.
A konečně test kliku zjišťuje aktivitu dolních fixátorů lopatek. Výchozí poloha
je leh na břiše, dlaně jsou položeny pod rameny, hlava je opřená čelem o podložku.
Vyzveme pacienta, aby provedl vzpor a zase klik až do lehu na zem, můžeme využít
variantu s oporou o kolena. Sledujeme napřímenou polohu páteře a postavení lopatek.
(Řezaninová, 2011)
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2.3.8 Vyšetření hypermobility
Pro vyšetřování jsem využila testy popsané panem profesorem Jandou. Mezi
testy vyšetřující hypermobilitu řadíme zkoušku rotace hlavy, zkoušku šály, zkoušku
zapažených a založených paží, zkoušku extendovaných loktů, zkoušku sepjatých rukou
a prstů, zkoušku předklonu, úklonu a zkoušku posazení na paty. V případě většího
rozsahu než je uveden u jednotlivých testů můžeme diagnostikovat hypermobilitu.
Pokud je více pozitivních testů může uvažovat o hypermobilitě konstituční. Příčina
konstituční hypermobility není známá a může se měnit s věkem. (Janda, 2010)
Při zkoušce rotace hlavy pacient provádí rotaci nejprve na jednu a poté na
druhou stranu. Jako normální Janda uvádí rozsah 80° na každou stranu. Pokud je rozsah
větší je zkouška pozitivní.
Zkoušku šály pacient provádí tak, že obejme paží šíji. Sledujeme, jak moc prsty
přesáhnou přes osu těla a tuto vzdálenost měříme a porovnáme obě strany.
Během testu zapažených paží se pacient snaží vzájemně dotknout prsty obou
rukou. Pacient zapaží jednu paži shora a druhou zdola. Poté vystřídá obě paže. Opět
porovnáme symetrii a vzdálenost prstů obou horních končetin.
Zkouška založených paží je jednoduchý test, při kterém pacient překříží a založí
paže shora. Zdravý člověk se dotkne akromionu opačné lopatky. Hypermobilita je to
v případě, že dlaň překryje lopatku.
Dalším testem je zkouška extendovaných loktů. Pacient provede mírnou flexi
v ramenních kloubech, maximální flexi v kloubech loketních a přitiskne předloktí
k sobě po celé ploše. Poté pacient provádí pomalou extenzi, dokud nedojde k oddálení
loktů. Fyziologický úhel při tomto testu je do 110°, při překročení tohoto rozsahu opět
uvažujeme o hypermobilitě.
Při zkoušce sepjatých rukou pacient provádí extenzi zápěstí a současného
přitisknutí dlaní k sobě. Dlaně se při tomto testu nesmí oddálit. Pokud je úhel mezi
dorzem ruky a předloktím menší než 90°, pak je zkouška pozitivní
Zkouška sepjatých prstů je pokračováním zkoušky sepjatých rukou. Během
tohoto testu pacient nesmí oddálit přitisknuté prsty. Tentokrát se však měří úhel, který
svírají dlaně vzájemně mezi sebou. Pozitivní je test v případě, že úhel překročí hodnotu
80°.
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Zkouška předklonu prakticky odpovídá Thomayerově zkoušce, viz výše. Proto
ji zde nebudu více popisovat. Sledujeme kvalitu rozvíjení páteře a klopení pánve.
Hypermobilitě odpovídají všechny mínusové hodnoty z Thomayerovy zkoušky.
Úklon trupu hodnotíme spuštěním kolmice z axily paže konvexní strany. Tato
kolmice by měla procházet intergluteální rýhou. V případě že se axila dostane na
kontralaterální stranu můžeme opět diagnostikovat hypermobilitu. Důležité je ohlídat,
aby nedocházelo ke kompenzačnímu úklonu či laterálnímu posunu pánve. Obě strany
vzájemně porovnáme.
Posledním testem je zkouška posazení na paty. Hypermobilitu prokazuje
položení hýždí mezi paty a to až na podložku. (Janda, 2010)
2.3.9 Goniometrie
Pro testování hypermobility jsem zvolila metodu SFTR (S – sagitální, F –
frontální, T – transverzální a R – rotace). Metoda je nazvaná dle rovin, ve kterých je
pohyb prováděn. Testují se všechny možné pohyby a zápis je přesně daný. Prostřední
(nulová) hodnota vychází z anatomického postavení (stoj spojný, paže u těla a dlaně
směřují vpřed). Hodnoty zaznamenáváme v pořadí pohyb od těla – 0 – pohyb k tělu.
V případě změny postavení kloubu (poúrazové, vlivem otoku a jiné) se doprostřed
napíše výchozí hodnota. (Haladová a Nechvátalová, 2010)
Ramenní kloub

Od těla

K tělu

S

40°

150°- 170°

F

180°

20°- 40°

T

40°- 50°

135°

R

40°-60°

95°

0°

150°

90°

90°

S

80°

80°

F

15°

45°

Loketní kloub
S
Předloktí
R
Zápěstí

Tab.1 – Fyziologické rozsahy kloubů horní končetiny dle prof. Véleho (Véle, 2006)
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Kyčelní kloub

Od těla

K tělu

S (extenze v KoK)

25°-30°

90°

F

45°

45°

R

40°-50°

35°-40°

0-15°

120°-140°

S

20°-30°

30°-50°

R

35°

15°

Kolenní kloub
S
Hlezenní kloub

Tab. 2 – Fyziologické rozsahy dolní končetiny dle prof. Véleho (Véle, 2006)

2.3.10 Vyšetření svalové síly dle Jandy
K vyšetření svalové síly jsem použila metodu dle profesora Jandy (2010).
Svalový test nejen, že informuje o síle funkčních svalových skupin, ale také napomáhá
k diagnostice rozsahu a lokalizace poškození periferních nervů. Jandův svalový test se
řadí mezi analytické metody. Ačkoliv je samotný svalový test už považován za
zastaralou metodu, je na něj v současnosti pohlíženo novým pohledem. Sledujeme také
způsob provedení a koordinaci pohybu.
Stupňů hodnocení je celkem 6, respektive 0-5. Stupeň 0 znamená žádný stah, 1
se projevuje zřetelným záškubem, 2 odpovídá čtvrtině síly zdravého svalu, 3 značí
přibližně 50% sílu, funkčně to odpovídá překonání gravitačního pole. 4. a 5. stupeň je
stah svalu (svalů) proti odporu. Stupeň 4 odpovídá 75% síly normálního svalu, zatímco
stupeň 5 je 100%. (Janda, 2010)
2.3.11 Vyšetření zkrácených svalů
Svaly, které mají tendenci ke zkracování, jsou převážně svaly posturální. Pro
posouzení zkrácených svalů jsem zvolila metodu hodnocení dle Jandy (2010).
Hodnotící škála má tři stupně 0-2. Hodnota 0 (není zkrácený), 1 (mírně zkrácený sval) a
2 (velmi zkrácený sval).
Dle Jandy (2010) vyšetřujeme následující svaly: m. triceps surae, flexory
kyčelního kloubu, flexory kolenního kloubu, adduktory kyčelního kloubu, m.
piriformis, m. quadratus lumborum, paravertebrální svaly, m. pectoralis major, m.
pectoralis minor, m trapezius horní část, m. levator scapulae a konečně m.
sternocleidomastoideus.
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Při vyšetření měříme pasivní rozsah pohybu izolované přesně určené svalové
skupiny v celém rozsahu pohybu. Důležitá je výchozí poloha, přesná fixace, úchop a
samozřejmě směr pohybu. Při zjištění zkrácení svalu hodnotíme elasticitu svalu při
stlačení ve směru pohybu, tam kde cítíme omezení. (Janda, 2010)
2.3.12 Vyšetření kloubní vůle
Technika vyšetření kloubní vůle se dá využít i jako technika mobilizační, tedy
terapeutická. Tato kapitola by vydala na samostatnou publikaci, popíši zde hlavně
principy vyšetření kloubní vůle, ale samostatné techniky jsou náplní kurzů, jež jsou
pořádány pro studenty i pracovníky v oboru fyzioterapie.
Vyšetření kloubní vůle je součástí palpačního vyšetření, vnímáme napětí kůže,
podkoží, vaziva v oblasti kloubu. Podstatou vyšetření je správná fixace. Všímáme si
deformit, struktury a palpačních fenoménů v průběhu vyšetření, jako jsou například
krepitace. Testováním kloubní vůle zjišťujeme napětí tkání v okolí kloubu a pevnost
kloubního pouzdra. Vyšetřujeme translační pohyb, fixujeme proximální článek co
nejblíže kloubní štěrbině a pohybujeme distálním článkem, který opět fixujeme co
nejblíže kloubní štěrbině. Vedeme pohyb do bariéry (předpětí) a jemně dopružíme.
V případě, že toto není možné, můžeme diagnostikovat kloubní blokádu. (Hájková,
Novotná a Salabová, 2018; Poděbradská a Poděbradský, 2014)
2.3.13 Palpační vyšetření napětí měkkých tkání
Během palpačního vyšetření nás zajímají všechny změny, které můžeme cítit
pohmatem, či speciálními testy. Snažíme se vnímat změny teploty, potivost, napětí,
pružnost, posunlivost, nebo bolest. U měkkých tkání rozlišujeme i bariéru. (Lewit,
2003)
Poděbradská popisuje bariéru jako náhlý odpor tkáně, který brání posunlivosti či
protažení. Bariéra může být elastická (typická pro danou tkáň) a patologická (bariéra
jiné kvality než bychom od tkáně čekali). (Poděbradská, 2018)
Nevýhodou palpačního vyšetření je jeho subjektivita, hodnocení vyšetření není
možné objektivizovat. Velmi často záleží na schopnostech a zkušenostech terapeuta či
diagnostika.
Vyšetření kůže probíhá zjišťováním kožního tření. V případě nálezu míst
s vyšším kožním odporem, můžeme uvažovat o hyperalgické kožní zóně (HAZ). Tento
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odpor vzniká v důsledku zvýšeného tření a potivosti této oblasti. Velmi často se
objevuje i zvětšení kožní řasy a omezená protažitelnost měkkých tkání. (Lewit, 2003)
Pojivová tkáň a fascie se nejčastěji vyšetřují pomocí kožní řasy. Posuzujeme
posunlivost této řasy oproti sousedící tkání. Napětí těchto tkání má funkční vliv i na
pohyblivost kloubů v dané oblasti. (Lewit, 2003)
Další součástí vyšetření měkkých tkání je palpace svalů. Svaly jsou největším
orgánem lidského těla, tvoří až padesát procent hmotnosti lidského těla. Svalová vlákna
jsou uložena paralelně, pokud dojde k přetížení některého z těchto vláken a vzniká malá
svalová ztuhlost, která se pokračujícím přetěžováním zvětšuje. Tomuto bodu se říká
spoušťový bod (trigger point). Pokud i nadále dochází k přetěžování, snižuje se
prokrvení oblasti a elastická svalová tkáň se mění na vazivovou, což má za následek
změnu kontraktility vláken a zvýšení napětí, a samozřejmě bolest. Spoušťové body
mohou vznikat přímo v místě působení či nepřímo jako přenesené, stejně tak mohou
vyvolávat přenesené bolesti v jiných oblastech. (Finando, 2012)
Svalovou tkáň vyšetřujeme opět palpací a to buď plošně nebo klešťovým
hmatem (Lewit, 2003)
2.3.14 Neurologické vyšetření
Vzhledem k naší diagnóze není neurologické vyšetření stěžejní, proto zde popisuji
jen ta nejzákladnější vyšetření, abychom mohli potvrdit, že diagnóza není neurologická.
Vyšetření senzitivního čití probíhá palpačně. Symetricky palpujeme v jednotlivých
segmentech a pacient popisuje, co cítí a jak to cítí. Z hlubokého čití můžeme vyšetřit
polohocit a pohybocit. Polohové čití vyšetřujeme tak, že uchopíme pohybový segment a
pohybujeme s ním jakýmkoliv směrem. Důležité je, aby měl pacient zavřené oči.
Pacient přesně popisuje pohyb, který provádíme a na jakém segmentu Začínáme většími
pohyby, které zmenšujeme. Pacient by měl popsat i pohyby, které jsou oku neviditelné.
Vyšetření provedeme na více segmentech horních i dolních končetin. (Fuller, 2008)
Reflexy testujeme na několika úrovních. Motorický systém testujeme šlachovými
reflexy. Vyšetření probíhá stimulací šlachových tělísek pomocí neurologického
kladívka při úponu šlachy testovaného svalu (bicipitový, tricipitový, supinátorový na
horní končetině a patelární, medioplantární a reflex Achillovy šlachy na dolních
končetinách). Zvýšená odpověď odpovídá neurologickému poškození na úrovni CNS,
nedochází totiž ke kontrole pohybu na kortikální úrovni, a proto jsou pohyby
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přemrštěné. V případě snížené odpovědi, či úplnému vymizení reflexu, uvažujeme o
poruše periferního nervu. (Fuller, 2008)
Břišní (exteroceptivní) reflexy vyšetřujeme podrážděním břišní stěny v určitém
segmentu latero-mediálně. Odezvou je záškub na testované straně. U některých diagnóz
(obezita, operace na břiše, častější těhotenství, věk, postižení pyramidové dráhy) se
objevuje vymizení této odpovědi. (Fuller, 2008)
Patologické reflexy rozlišujeme iritační a zánikové. Iritační mohou být flekční a
extenční. Tyto reflexy vyšetřujeme na horních i dolních končetinách podrážděním
propriocetorů a kožních receptorů. V případě pozitivního výsledku uvažujeme o
centrální lézi. Na horních končetinách testujeme Justerův příznak (podrážděním dlaně
od zápěstí, přes hypothenar po hlavičky metakarpů), Hoffmanův příznak (přebrnknutím
přes dorzum třetího prstu) a Trömnerův příznak (přebrnknutím přes třetí prst z palmární
strany). Na dolních končetinách rozlišujeme flekční a extenční jevy. Pro testování
flekčních patologických jevů využíváme test pro Rossolimův reflex (úderem kladívka
na hlavičky metatarsů) a pro test fenoménu Žukovského-Kornilova (úderem kladívka na
střed plosky), odpovědí je flexe v metatarzofalangeálních kloubech. Pro vyšetření
extenčních jevů testujeme reflex Babinského (ostrým předmětem podráždíme plosku
nohy od paty přes laterální stranu až k hlavičce prvního metatarsu), Chaddockův jev
(opět vyšetřujeme ostrým předmětem, tentokrát podráždíme oblast kolem zevního
kotníku) a nakonec Oppenheimův jev (pevným stiskem a sunutím dvou prstů po tibii
distálním směrem). (Fuller, 2008; Kolář a kol., 2009)
Další nezbytnou součástí neurologického vyšetření je test hlavových nervů.
Čichový nerv testujeme jednoduchým přičichnutím, při vyšetření očních nervů
sledujeme symetrii bulbů, jejich polohu a výšku očních víček. Sledujeme reakci
zorniček na osvětlení, pohyby očí v krajních polohách (nystagmus) a zorné pole. Testů
na oční nervy je spousta, v mé práci popisuji pouze některé. Pátý (trigeminus) a sedmý
(facialis) hlavový nerv jsou nervy smíšené, oba dva mají motorickou a senzorickou
složku. Nervus trigeminus inervuje žvýkací svaly a senzitivně obličej, nervus facialis
mimické svaly a senzoricky přední dvě třetiny jazyka. Facialis vyšetřujeme hlavně
pohledem, sledujeme symetrii v obličeji. Poté vyzveme pacienta, ať provádí pohyby,
které mu popisujeme. Opět sledujeme symetrii, abnormální pohyby, nebo snížené
reakce. Naopak u nervus trigeminus vyšetřujeme palpační bolestivost jeho výstupů.
Následující nerv je důležitý pro motoriku celého organismu. Osmý nerv je
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vestibulocochlearis, jedna jeho senzorická složka zajišťuje sluch, druhá vestibulární
inervuje rovnovážně ústrojí vnitřního ucha. Sledujeme stabilitu při chůzi na špičkách na
patách. Nervy IX, X a XII inervují oblast dutiny ústní. Všímáme si trofiky dutiny ústní,
tvaru a barvy jazyka, jeho pohybů, deviace při plazení, tvar oblouků dutiny ústní.
Poslední nerv je nervus accesorius (přídatný), který má motorickou funkci. Inervuje m.
sternocleidomastoideus a částečně m. trapezius. (Fuller, 2008)
Následující oddíl věnuji vyšetření mozečkových funkcí. Opět nebudu popisovat
všechny testy, ale jen některé. Součástí mozečkových funkcí je například koordinace.
Na horních končetinách využijeme test prst-nos. Vyzveme pacienta, aby se dotkl
ukazovákem natažené ruky nejprve nějakého bodu (našeho ukazováku) a poté vlastního
nosu, vyšetření provedeme oboustranně. Obdobný test na dolních končetinách je test
pata-holeň. Během celého vyšetření sledujeme, zda nejsou přítomné abnormální
pohyby. (Fuller, 2008; Kolář a kol., 2009)
V průběhu neurologického vyšetření bychom nikdy neměli zapomenout na
Laségovu zkoušku a je součástí napínacích manévrů, tento test nám ozřejmí kořenové
dráždění nervus ischiadicus. Pacient leží na zádech, paže má volně podél těla a dolní
končetiny jsou natažené. Terapeut uchopí pacienta za patu a zvedá jednu dolní
končetinu do flexe s extendovaným kolenem. Test je pozitivní v případě prudkých
bolestí v zádech či radikulární symptomatologii.
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2.4 Vybrané fyzioterapeutické metody a postupy související s diagnózou
V této kapitole popíši některé vybrané fyzioterapeutické postupy, které se dají
využít k terapii Crohnovy choroby a s ní souvisejícími funkčními poruchami.
2.4.1 Techniky měkkých tkání
Jsou to techniky, které využíváme k úpravě reflexně změněných měkkých tkání,
mezi které se řadí kůže, podkoží, fascie, svaly, klouby a kloubní pouzdra. Ovlivnění
jednoho systému způsobuje většinou změnu i na systému přilehlém. To znamená, že
v případě působení na oblast kůže, je možné ovlivnit i kloubní blokádu a naopak.
Terapeutické techniky, které využíváme k odstranění funkčních poruch v oblasti
měkkých tkání, vychází z diagnostických postupů.
K ovlivnění kůže, podkoží a svalových fascií používáme některé techniky
reflexní masáže. V oblasti HAZ uchopíme kožní řasu a pomalu posunujeme, v místě
omezení můžeme chvíli vyčkat na fenomén tání. Při této technice je třeba velmi jemně
dosáhnout bariéry a lehce dopružit, v případě, že je bariéra tuhá, tuto oblast
neopouštíme a čekáme na uvolnění. (Lewit, 2003; Kolář, 2009; Poděbradská a
Poděbradský, 2014)
Svaly a jejich napětí můžeme opět ovlivnit hmatem, palpací a metodami, které
složí k vyšetření elasticity svalových vláken, ale v praxi se nejčastěji setkáváme s terapií
postizometrické relaxace (PIR) u svalů v tzv. hyperonu. Dále využíváme techniky PIR
s protažením a stretching. Tyto dvě metody se však používají k protažení svalů
zkrácených bez změny napětí. (Řezaninová, 2011)
PIR je metoda, která je využívána především k uvolnění svalového hyperonu.
Využívá prvky postfacilitační inhibice. Základem je výchozí poloha pacienta. Terapeut
uvede daný segment do bariéry, poté vyzve pacienta, aby provedl izometrickou
kontrakci proti odporu, jež mu terapeut klade. Tato kontrakce trvá minimálně 10
sekund, následuje povel k uvolnění kontrakce. Relaxace může být umocněna výdechem
(respektive nádechem), či pohybem očí, dle charakteru svalové skupiny, kterou se
snažíme ovlivnit. Zásada je neopouštět místo, ve kterém probíhá zásah. Doba relaxace
je alespoň 20 až 30 sekund. K autoterapii je možné využít antigravitačních technik.
Princip je stejný, jen pacient využívá působení gravitace, která působí místo odporu
dávaného terapeutem. PIR s protažením vychází opět z předchozí techniky, avšak po
ukončení izometrické kontrakce následuje pasivní protažení svalu (svalových skupin)
terapeutem. (Lewit, 2003, Řezaninová, 2011)
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Stretching (protahování) se používá u svalů, které nachází ve zkrácení v průběhu
vyšetření. Cílem je snížení svalového napětí, zvětšení kloubního rozsahu, prevence
kontraktur a vzniku svalových dysbalancí, a samozřejmě prevence poškození svalu
traumatizací či mikrotraumatizací. U stretchingu pracujeme se zahřátými svaly a to
pomalu a plynule, pohyb vedeme do napětí a nikdy nepřekračujeme práh bolesti,
v poloze vydržíme alespoň 20 sekund a čekáme na uvolnění napětí. Pacientovi
nezadržuje dech a volně, pomalu dýchá. Mezi svaly, které nejčastěji protahujeme, patří
svaly s tendencí ke zkracování (m. triceps surae, m. rectus femoris, m. tensor fascie
latae, m. iliopsoas, mm. adductores coxae, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m.
semimembranosus, mm. pectorales, horní část m. trapezius, m. levator scapulae, m.
quadratus lumborum, paravertebrální svaly a svaly žvýkací). (Janda, 2010; Řezaninová,
2011)
Mobilizace kloubů slouží k postupnému uvolňování hybnosti kloubu a to při
funkční poruše. Technika by měla být plynulá a hlavně nenásilná ve směru blokády.
Využíváme rytmického pružení a to minimálně 10 až 15 pohyby. Toto rytmické pružení
musí probíhat v bariéře, abychom cílili působení přímo do místa omezení.
Kontraindikace jsou nádorové stavy, akutní kloubní záněty, čerstvá traumata a fraktury.
Nedoporučuje se využití mobilizačních technik u pacientů s diagnostikovanou
hypermobilitou, protože mohou způsobit zhoršení stavu. U pacientů s osteoporózou se
snažíme působit velmi jemně a neprovádíme nárazové techniky. (Hájková, Novotná a
Salabová, 2018; Lewit, 2003 a Poděbradský a Poděbradská, 2014)
2.4.2 PNF – Kabatova metoda
Kabatova proprioceptivní neuromuskulární facilitace je metoda využívající
aferenci z hluboký receptorů svalových vřetýnek a šlachových tělísek. Tato metoda
pochází z poloviny 50. let 20. století. Právě v té době a tímto autorem byl poprvé
popsán a dán vědecký podklad technikám využívajících aferentaci. (Janda a Vávrová,
1992)
Podstatou metodiky je stimulace svalových a šlachových proprioceptorů a jejich
prostřednictvím ovlivnění aktivity motoneuronů předních rohů míšních v kooperaci
s informacemi z vyšších (kortiko-subkortikálních center). Prostředkem k vybavení této
aktivity jsou pasivní a aktivní pohyby, správné uchopení a vedení terapeutem a vhodně
zvolená posilovací, či relaxační technika a vhodně zvolená facilitace. Mechanismus
vychází z principu, že mozek myslí v pohybech, a proto mají cviky spirální a diagonální
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průběh, který se skládá ze tří základních složek flexe (extenze), addukce (abdukce) a
zevní (vnitřní) rotace. Cviky jsou vytvořeny zvlášť pro horní, dolní končetiny, hlavu a
krk, trup a pro pletence horních i dolních končetin. Facilitace je prováděna protažením
svalu, maximálním odporem, úchopem, trakcí (kompresí) kloubu a samozřejmě slovním
vedením terapeuta. (Hindl a kol., 2012; Holubářová a Pavlů, 2017; Pavlů, 2003;
Řezaninová, 2011; Sharman, Cresswell a Riek, 2006; Šidáková, 2009)
Cílem této techniky je vědomé ovládání pohybu, zvýšení rozsahu pohybu či
uvolnění svalového napětí, zlepšení svalové síly a vytrvalosti, svalové koordinace a
zvýšení stability kloubů. (Řezaninová, 2011)
2.4.3 Metoda Ludmily Mojžíšové
Dnes už velmi známá a uznávaná metoda Ludmily Mojžíšové má základ v léčbě
funkční sterility žen, ale cvičební prvky a jejich důsledky dosahují mnohem dále. Pro
mne se stala klíčovou v terapii s pacientkou, z důvodů nenáročnosti cviků, jak na
zapamatování, tak na provedení. Metoda paní Mojžíšové nebyla dlouho uznávaná mezi
lékaři a odborníky, protože nemá vědecký podklad. Prozatím je vše založeno jen na
empirickém výzkumu, do kterého po několika úspěšných pokusech zapojila prof.
MUDr. Evžena Čecha.
V současné době se tento terapeutický přístup nezabývá jen funkční sterilitou,
ale také vadným držením těla, vertebrogenním algickým syndromem (VAS) a dalšími
funkčními poruchami v oblasti páteře, pánve a pánevního dna. Další diagnózy
indikované k terapii dle Metody Ludmily Mojžíšové jsou vyhřezlé ploténky, zácpy,
nepravidelná a bolestivá menstruace a kostrč, bolestivý pohlavní styk, skolióza,
inkontinence, migrény a jiné bolesti hlavy, snaha o početí, neprůchodnost vejcovodů,
opakované potraty, zácpa spastického typu, těhotenské cvičení či terapie pacientů
s diagnózou m. Schoermann. (Novotná a Dobiáš, 2007; Strusková a Novotná, 2017)
Samotná terapie se skládá z několika jednoduchých cviků, mobilizace v oblasti
SI skloubení, mobilizace bederní páteře, hrudní a krční páteře. Součástí metodiky je
vyšetření a ošetření musculus levator ani a mobilizace kostrče per rektum. Sama paní
Mojžíšová kladla důraz na pozitivní přístup k terapii, význam pro ni měla i
psychologická složka cvičení. Klademe důraz na pravidelnost a frekvenci cvičení, počet
opakování a kvalitu provedení. V metodě je zahrnuto celkem 10 cviků pro ženy a 2 pro
muže. (Novotná a Dobiáš, 2007; Strusková a Novotná, 2017; Šidáková, 2009)
43

V následujících odstavcích popisuji všech dvanáct cviků. Pokyny uvádím
v přímé citaci, aby metoda byla co nejkomplexnější. Všechny následující cviky jsou
popsány a převzaty z knihy Metoda Ludmily Mojžíšové praktická cvičení, autorů
Jarmily Novotné a Jana Dobiáše (2007).
První cvik se provádí vleže na zádech, obě kolena jsou flektována, plosky
položené na podložce, dolní končetiny na šířku kyčelních kloubů, paže leží podél těla.
Pokyny jsou následující: „Postupně přitiskni bedra k podložce, vtáhni pupík, vytáhni dolní
část břišních svalů k pupku, stáhni hýždě, drž, volně dýchej 6 sekund, nadechni, stáhni ještě víc,
vydechni, povol.“

Druhý cvik vychází ze základní polohy toho předchozího. Pokyny jsou
následující: „Přitiskni bedra k podložce, vtáhni pupík, vytáhni dolní část břišních svalů
k pupku, stáhni hýždě, drž, volně dýchej a pomalu zvedej pánev nahoru až k hornímu úhlu
lopatek, ne výše, došlo by k prohnutí, pomalu se vracej k podložce, 5 cm nad podložkou klesání
pánve zastav, nadechni, stáhni ještě víc, vydechni, povol, polož bedra.“

Základní poloha třetího cviku se od předchozích liší vzpažením horních
končetin. Terapeut řídí pohyb těmito slovy: „Přitiskni bedra k podložce, vtáhni pupík,
nadechni se mírně 2x do hrudníku a potřetí se nadechni co nejvíc a zároveň se vytahuj do špiček
prstů rukou a v podélné ose stehen šikmo nahoru, pak vydechni a uvolni se.“

Poloha čtvrtého cviku je vleže na zádech, slovní instrukce zní takto: „Obě
kolena obejmi rukama tak, aby paže zůstaly natažené, volně dýchej, z této základní polohy
přitáhni oběma rukama kolena na hrudník tak, aby se odlepily hýždě od podložky, ramena se
nesmí zvedat, po 5 sekundách povol paže, ale nepouštěj z rukou kolena.“

Pátý cvik opět vychází z toho předchozího, poloha je tedy stejná vleže na
zádech, paže jsou natažené a drží flektovaná kolena. Pokyny jsou: „Nadechni, oběma
koleny lehce tlač do rukou, nedýchej 6 sekund, pak vydechni a povol. Po výdechu přitáhni
kolena k hrudníku jako u předchozího cviku.“

Šestým cvikem je posilování hýždí, výchozí poloha je vleže na břiše, dolní
končetiny leží vedle sebe, špičky směřují dovnitř, paže jsou volně podél těla, dlaně
směřují ke stropu. „Stáhni hýždě k sobě a volně dýchej 6 sekund, potom se nadechni
maximálně a stáhni hýždě ještě víc, vydechni a povol.“

Následující sedmý cvik slouží také jako automobilizace SI skloubení. Prvek
zahájíme opět vleže na břiše, dolní končetiny jsou v extenzi, opřené o nárt, špičky
směřují dovnitř a paty ven, horní končetiny upažené, dlaně k zemi, hlava otočená ke
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straně. Pokyny: „Ze základní polohy tohoto cviku proveď flexi jedné dolní končetiny, ohni do
pravého úhlu v koleni a chvíli čekej. V koleni ohnutou končetinu posuň zevně po podložce.
Přitáhni koleno rukou co nejvíce k trupu, vydrž několik sekund a flektovanou končetinu vrať do
původní polohy. Totéž proveď s druhostrannou končetinou.“

V pořadí osmý cvik vychází z polohy vzporu klečmo. Zápěstí leží přímo pod
rameny, kolena pod kyčlema. Tento a následující dva cviky se provádí ve třech
variantách (opora o předloktí, o dlaně, o dlaně na vyvýšené podložce). Každá z variant
je cílená na rozvíjení dynamiky odlišné části páteře. Pacienta instruujeme následovně:
„Nadechni se co nejvíc, vyhrb bedra, stáhni hýždě, stáhni svaly břišní, vydrž v poloze do
maxima. Vydechni, povol vyhrbení, stažení hýždí a břicha.“

Základní poloha devátého cviku je shodná s postavením toho předešlého. „S
nádechem zvedej napjatou paži v pravém úhlu k trupu, očima sleduj prsty a mírně otáčej trup za
rukou dle svých možností.“ Součástí cvičení je i prožitek, pacienti by se neměli tlačit do

poloh, které jim nedělají dobře, měli by se však snažit do maximální polohy, cílem
terapeuta je, aby měl pacient z terapie dobrý pocit.
Desátý cvik pacient provádí opět ve třech polohách. Cvičenec zahajuje pohyb
stejně jako předešlé dva ve vzporu klečmo, tentokrát však je distální část dolní
končetiny (od kolen po špičky prstců) zvednuta přibližně 5 cm nad podložku.
S nádechem pacient otočí hlavu i bérce na jednu stranu (musí být stejná), oči fixují
špičky prstců, následuje výdech a návrat do výchozí polohy, to stejné na druhou stranu.
Předposlední, jedenáctý cvik se provádí vleže na boku hlava v prodloužení
páteře. Spodní dolní končetina smí být pro lepší stabilitu mírně flektována, spodní horní
končetina leží pod hlavou, svrchní se opírá o dlaň před tělem a napomáhá stabilizaci
trupu. Pacient unožuje svrchní dolní končetinu. V metodice je uváděno švihem, ale
kontrolovaně.
Konečný cvik sestavy, dvanáctý, začíná vleže na zádech, dolní končetiny jsou
roznožené a flektované v kolenou, chodidla opřená o podložku, paže jsou upažené.
Snahou pacienta je přetáčet kolena střídavě na jednu a druhou stranu, nejlépe až k zemi.
Cvičící se snaží udržet pánev co nejblíže podložce. (Novotná a Dobiáš, 2007)
2.4.4 Senzomotorická stimulace dle prof. Jandy
Společně

s Kabatovou

metodou

patří

senzomotorická

stimulace

do

fyzioterapeutických postupů postavených právě na neurofyziologickém podkladě.
Významnou roli zde hraje propriocepce (vnímání polohy a pohybu). V senzomotorické
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stimulaci se zdůrazňuje především svalová koordinace a funkční svalová souhra. Dříve
se odborníci snažili oddělovat veškeré neurologické, či ortopedické a jiné poruchy.
Trendem doby bylo členění a škatulkování informací, dnes už víme, že pohyb bez
centra řízení a řídící centrum bez efektoru jakožto pohybového systému by nemělo
význam.
Sám profesor Janda vycházel z práce anglického ortopeda M.A.R. Freemana,
který využil nestabilních ploch ke zlepšení propriocepce a zvyšování stability hlezna po
traumatické distorzi tohoto skloubení a také z práce francouzských fyzioterapeutů
C. Hervéoua a L. Mésséana, kteří ortopedovu metodu ještě rozšířili, avšak jejich
indikace se stále pohybovala v oblasti nohy a kolenního kloubu.
Pojmenování senzomotorická stimulace vychází z propojení senzorických a
motorických struktur. Zahrnuje v sobě jak řízení kortikální, subkortikální, tak hluboké
proprioceptory a efektory v podobě svalů a svalových skupin.
Principem metodiky jsou dva stupně motorického učení. Prvním stupněm je
snaha zvládnout úplně nový pohyb a vytvořit spojení, které bude funkční. V této fázi je
dán důraz především na pomalé provádění a kvalitu pohybu, jež je řízeno právě na
kortikální úrovni (parietální a frontální lalok). Druhý stupeň je řízen podkorovými
centry, v této chvíli, kdy se pohyb zautomatizuje a dostane se na úroveň subkortikálního
řízení, pak už je obtížně ovlivnitelný. (Janda a Vávrová, 1992; Šidáková, 2009)
Profesor Janda (1992) ve své práci uvádí, že kromě kožních receptorů mají
důležitou důležitou roli i receptory plosky nohy a šíjových svalů, které obsahují
čtyřikrát více proprioceptorů než ostatní příčně pruhované svaly.
Samotná metodika je postavena na stimulaci plosky nohy a to aktivací m.
quadratus plantae, který zvýrazňuje právě klenbu nohy. Základním článkem terapie je
nácvik tzv. „malé nohy“, která má vliv nejen na postavení vyšších segmentů těla, ale
také na stabilitu a odpružování chodidla při kroku. Při malé noze v podstatě dochází ke
změně postavení všech kostí a kloubů nohy. Cílem je zvýšení aference nohy a optimální
rozložení tlaku na jednotlivé klouby. Profesor Janda uvádí, že jeho metodika není
rigidní metodou, ale je otevřená dalším a novým modifikacím. (Janda a Vávrová, 1992;
Pavlů, 2003; Šidáková, 2009)
Po zvládnutí pasivního i aktivního nácviku malé nohy v nižších polohách (sed)
následuje aplikace naučeného do vyšších poloh (stoj) a připojení dynamického
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provádění (nákrok, výpad, výskok) a samozřejmě zapojení do pohybu na nestabilních
plochách. Nestabilní plochy jsou tvořeny pomůckami, jako jsou kulové a válcové úseče,
balanční sandály, točna, fitter, minitrampolína a balanční míče. Jednotlivé pomůcky
mají zadané parametry, které lze dohledat a vše je uvedeno v materiálech ze kterých
jsem čerpala. Proto je zde nebudu více popisovat. (Pavlů, 2003)
Do indikací senzomotoriky patří po úrazové stavy dolní končetiny, samozřejmě
po zhojení tkání, svalová inkoordinace a instabilita v oblasti dolních končetin a trupu,
vadné držení těla a vertebrogenní syndromy, skolióza, neurologické poruchy (organické
mozečkové poruchy, vestibulární poruchy a poruchy hlubokého čití). Tato metodní
kontraindikována ani u seniorů a můžeme je tedy využít pro nácvik prevence pádů.
Avšak nesmí být použita u úplné ztráty čití (jak povrchového, tak hlubokého) a při
akutních bolestivých stavech. (Janda a Vávrová, 1992; Pavlů, 2003; Šidáková, 2009)
Metodika terapie je velmi jednoduchá. Je třeba dodržovat obecné zásady. Pohyb
nejprve provádíme na zemi a teprve poté zařazujeme labilní plochy, kolem kterých by
měl být dostatek prostoru, čímž dodržujeme určitou bezpečnost. Nácvik musí probíhat
naboso, z důvodu lepší aferentace a nesmíme zapomínat na korekci držení celého těla.
Dynamické cviky cvičíme plynule a koordinovaně. Výhodou metody je, že ji může
cvičit opravdu kdokoliv a počet cviků a opakování, přizpůsobujeme kondičním a
koordinačním schopnostem každého pacienta. Nutné však je cvičit pravidelně a v každé
pozici vydržet alespoň 5 až 10 sekund. Zásadou je postup od distálních částí
k proximálním. Cvičení by nemělo působit bolest a v případě únavy je nutné ukončit
cvičení. Únava by totiž mohla způsobit špatné provádění cviku a terapie by v tomto
případě neměla požadovaný efekt. Součástí je nejprve pasivní nácvik malé nohy, kdy
terapeut jednou rukou fixuje patu pacienta a druhou rukou střídavě zkracuje (přibližuje
hlavičky metatarsů k patní kosti) a protahuje chodidlo, čímž nastavuje podélnou i
příčnou klenbu chodidla. Následuje aktivní cvičení s dopomocí, při kterém se pacient
sám snaží provést předem nacvičený pohyb a terapeut mu v tom pomáhá fixací prstců.
No a konečně dochází k aktivnímu provedení malé nohy bez dopomoci. Terapeut může
pouze stimulovat dotekem na dorzální část nohy v oblasti os naviculare. (Janda a
Vávrová, 1992)
Terapeut i pacient dávají pozor, aby nedocházelo k flexi prstů, elevaci hlavičky
prvního metatarsu, inverzi nohy a samozřejmě k laterálnímu vychýlení kolenního
kloubu.
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Výše popsaný postup se po zvládnutí aktivace vsedě aplikuje také v poloze ve
stoje, v nákroku, ve stoji na jedné a druhé dolní končetině. Cvičení můžeme ztížit
přidáním labilní podložky, změnou výšky těžiště těla, zapojením horních končetin,
hlavy a trupu do pohybu a konečně střídavým uvolňováním a aktivováním malé nohy.
(Janda a Vávrová, 1992; Kolář et al., 2009; Pavlů, 2003)
2.4.5 Cvičení na velkém míči
První využití cvičení na velkém míči (tzv. gymballu) bylo v Bobath konceptu při
terapii dětí. Další fyzioterapeutické využití této pomůcky a její rozšíření mezi odborníky
se ujala paní Klein-Vogelbach. Prostřednitvím nestabilního tvaru míče ovlivňovala
rovnovážné reakce u pacientů s funkčními poruchami pohybového aparátu. (Pavlů,
2003)
Právě nestabilita a elasticita velkého míče nutí pacienta k zapojení svalů všech
svalových skupin. Míč je možné využít jak k posilování, tak k uvolňování, protahování,
či mobilizaci. Lze jej využít k terapii malých i větších dětí, dospělých, vrcholových
sportovců i lidí bez sportovní minulosti, u kardiaků i spinálních pacientů, těhotných žen
a konečně u seniorů, samozřejmě musíme umět posoudit, které cviky lze pro daného
pacienta zvolit. Cviků existuje neuvěřitelné množství, proto je zde nebudu popisovat.
Pomocí jednotlivých cviků můžeme rozvíjet všechny pohybové schopnosti (sílu,
vytrvalost, rychlost, obratnost i pohyblivost), stačí nám jen trochu představivosti a
znalost anatomie a fyziologie zátěže. Při terapii pomocí velkého míče existují však
určité zásady, které bych zde chtěla shrnout. (Jarkovská, 2007)
Mezi zásady cvičení na velkém míči patří správná volba velikosti balónu,
dostatečné nafouknutí, které ovlivňuje jeho pevnost, případně stabilitu, vhodné oblečení
a cvičební podložka, způsob provedení a instruktáž (asistence) terapeuta. (Pavlů, 2003)
2.4.6 Míčkování dle Zdeny Jebavé
Tato technika byla vytvořena původně pro léčbu dětí s astmatem. Dnes už je
využívána prakticky u všech pacientů trpících respiračními problémy, ale využíváme ji
také u pacientů po ortopedických či jiných operacích pro ovlivnění měkkých tkání,
kvůli zlepšení hojení, ale také u pacientů s vadným držením těla, či bolestivými
syndromy. Míčkování napomáhá uvlnění měkkých tkání, šetří ruce terapeuta, podporuje
prokrvení a odtok lymfy. K terapii využíváme koulení míčku, ale také jeho posouvání.
(Jurčáková, 2017; Řezaninová, 2011)
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3. Speciální část
3.1

Metodika práce

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila pacientku s diagnózou morbus Crohn,
která byla pro mne zajímavým tématem. Má bakalářská praxe probíhala v termínu 7.1. 1.2.2019 v Revmatologickém ústavu v Praze pod vedením paní Evy Taušové.
Diagnóza, kterou jsem původně zvolila, byla revmatologická, bohužel v průběhu
terapií byla vyloučena.
Cílem mé práce je zjistit vliv výše popsaných fyzioterapeutických postupů na
zdravotní stav pacientky. S pacientkou jsem pracovala dva týdny, každý pracovní den
po dobu jedné hodiny.
Pacientka byla seznámena se zveřejněním jejího případu v mé bakalářské práci.
Téma práce bylo schválené Etickou komisí FTVS UK. Oba dokumenty jsou přiloženy
v přílohách práce jako příloha 1 (vyjádření etické komise) a příloha 2 (informovaný
souhlas).
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3.2

Vstupní kineziologický rozbor

3.2.1 Anamnéza
Základní údaje o pacientovi
Vyšetřovaná osoba: L.W.
Pohlaví: žena
Ročník: r. 1983
Diagnóza: K51.0 Morbus Crohn – současně v remisi
Status praesens: Pacientka je orientovaná, spolupracující. Stěžuje si na námahovou
dušnost a bolest kloubů, svalů a kostí. Působí křehkým dojmem (drobné postavy).
Rodinná anamnéza:
- otec- psoriáza, hypertenze
- matka- hypertenze, atopický ekzém, alergie – mléko, ovoce
- sourozenci zdrávi
- 2 dcery – starší - 5 let, dysfázie; mladší – 2,5roku, potravinová alergie
V další rodině výskyt hypertenze, alergií a to převážně potravinových, babička
z matčiny strany Dna
Osobní anamnéza
M. Crohn – dg. 2012, současně v remisi, sledována v ISCARE u prof. Lukáše
primární hypothyreosa- dg. 2018
osteoporóza – dg.2018
migrenózní cefalea
VAS
Nynější onemocnění:
Pacientka subjektivně popisuje bolesti kloubů a svalů, a to jak malých, tak i
velkých kloubů. Dále si stěžuje na bolesti svalů horních i dolních končetin, pálení
v oblasti os sacrum, únavu, pocity ztuhlosti, dušnost při chůzi a námaze, svalová slabost
a vertigo.
Pracovní anamnéza:
Vyšetřovaná je profesně fyzioterapeutkou v současné době na rodičovské
dovolené (od roku 2013)
Sociální anamnéza:
Paní L.W. žije s rodinou v bytě ve druhém patře s výtahem.
Sportovní anamnéza:
50

V minulosti i současnosti pacientka neprováděla žádnou pravidelnou pohybovou
aktivitu.
Gynekologická anamnéza:
Pacientka měla pravidelnou menstruaci od svých 11 let s boletivými příznaky
v oblasti kříže a podbřišku. Od 15 let do 26 let užívala jeden druh hormonální
antikoncepce, po jejím vysazení z důvodu plánovaného těhotenství, se projevila
nepravidelná menstruace, polycystická ovaria a m. Crohn. Po operaci vaječníku u
vyšetřované došlo k fyziologickému početí. V průběhu prvního těhotenství paní L.W.
trpěla nevolnostmi. druhé těhotenství už bylo bez obtíží. Oba dva porody proběhly bez
komplikací a v termínu, porodní bolesti se projevovaly hlavně v oblasti třísel, podbřišku
a v bederní části zad. Pacientka kojila obě dvě děti bez potíží do věku 9. měsíců. Od té
doby má nepravidelnou menstruaci, která je bolestivá, ve stejné lokalizaci, jako před
otěhotněním.
Alergická anamnéza:
Vyšetřovaná trpí na potravinové alergie (především na peckoviny, rajčata,
ořechy, mléko), dále uvádí alergie na jarní pyly a léky (algifen a analgin).
Farmakologická anamnéza:
-

euthyrox – 1-0-0

-

Helicid – 1-0-0

-

Pentasa – 1-0-1

-

Metoject (injekčně) – 1x tt

-

Acidum folikum - 1 x tt (vždy 24 hod po injekci Metojectu)

-

Vigantol - 0-0-1

-

Calcichew – 1-0-1

-

při bolestech Doreta – 1-2x denně po dobu 1 roku

Operace:
Pacientka v minulosti prodělala operaci slepého střeva (2003) a diagnostickou
laparoskopii, při které byla zjištěna diagnóza polycystických ovarií (2010).
Úrazy a předchozí rehabilitace:
Vyšetřovaná neguje jakékoliv dřívější úrazy a předchozí rehabilitaci.
Abusus:
Pacientka neguje požívání alkohol, kouření i kávu.
Indikace k rehabilitaci
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Pacientka byla hospitalizována pro bolesti téměř všech kloubů, kostí a svalů,
nejvíce bolesti ramen, páteře a os sacrum. Dále si stěžuje na pocit pálení v oblasti os
sacrum.
Výpis ze zdravotní dokumentace objektivní nález při přijetí ze dne 14.1.2019
TK:111/76, P: 67/min, výška: 162cm, váha: 48kg, BMI: 18,8, TT: 36,7°C
Pacientka orientovaná, lucidní, spolupracuje, afebrilní, eupnoe, bez ikteru a cyanózy,
hydratace v normě.
Normostenická, chůze bez opory, kůže čistá, bez eflorescencí
Hlava: poklep nebolestivý, výstupy hlavových nervů nebolestivé, inervace n. nervus
facialis fyziologická, bulby ve středním postavení, bez nystagmů, zornice izokorické,
skléry bílé, spojivky růžové, bez sekrece. DÚ čistá, sliznice vlhké, jazyk plazí středem,
bez povlaku, hrdlo klidné.
Karotidy: tepou symetricky, krční žíly bez náplně, štítná žláza nezvětšena, hmatná
drobná uzlina vpravo, submentálně vel. -0,5-1mm.
Hrudník: souměrný, poklep plný, jasný, dýchání sklípkové, čisté, bez VDF, AS klidná,
prav., 2 ohraničené ozvy, šelest nediferencován
Břicho: v niveau, měkké, prohmatné, palpačně citlivější v okolí pupku, bez rezistence,
hepar, lien nezvětšeny, tapottment neg.
DK: bez varixů, bez otoků, pulzace hmatné do periferie, lýtka volná, nebol., Homans
negativní, plantární znamení neg.
EKG: AS pravidelná, rytmus sinusový, SF: 61/min, osa intermediální, PZ ve V4,
PQ:160ms, QRS:70ms, QTc:380ms, neg. T v aVR a V1, ST-T bez ak. isch. změn.
Výpis ze zdravotní dokumentace výsledky vyšetření v RÚ
RTG 9/2018
- SI klouby: kl. štěrbiny přiměřeně široké, místy neostře ohraničené, bez výraznější
kortikální reakce či destrukcí
- LS a Th p: bez zřetelných syndesmofytů, sacrum arcuatum a prohloubená L lordźa,
mírná esovitá skolióza, mírná degenerativní spondyloza ve vrcholu Th kyfózy
- C p: mírné degenerativní snížení disku C5/6, incidentní spodylóza C5-7, napřímená C
lordóza až mírná pseudokyfotizace
- ruce: bez tvarových a strukturálních odchylek
- nohy: bez tvarových a strukturálních odchylek
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Závěr: bez průkazu postižení SPa
SONO rukou 10/2018
- zápěstí bilat. bez synovitid, denosynovitid
- MCP i PIP bilat. bez synovitid, tenosynovitid, bez erozí, norm. nález
MRI SI skloubení 11/2018
- MR nález v oblasti SI skl. připouští nevýraznou chronickou sakroileitidu, preaec.
vyjádřené vpravo, t.č. s mírnými známkami aktivity procesu
3.2.2 Vyšetření stoje
Vyšetření aspekcí:
Pohled zezadu:
Dolní končetiny (paty, Achillovy šlachy, lýtka i stehna) jsou symetrické,
aspekčně nejsou viditelné výrazné odchylky či trofické změny. Popliteální rýhy jsou
symetrické, subgluteální je delší a zaoblenější vpravo. Mírná hypotrofie hýždí. Na
zádech je výraznější hyperlordóza bederní páteře, vrchol posunut kraniálně až k Th12
(potvdím si z bočního pohledu). Oploštělá hrudní kyfóza. Asymetrické postavení
lopatek, dolní úhel pravé lopatky je níž, mediální hrana prominuje více vpravo. Pravé
rameno je výš než levé. Thorakobrachiální trojúhelníky jsou asymetrické. Levá tajle má
obloukový tvar, zatímco pravá je více zalomená. Prominující spinální výběžky obratlů
naznačují skoliotickou křivku.
Pohled zepředu:
Akrum pravé dolní končetiny naznačuje mírnou zevní rotaci celé dolní
končetiny. Evidentní příčné plochonoží oboustranně. Kontura stehen naznačuje zvýšené
napětí m. quadriceps femoris více vlevo a mm. adductores vpravo (ověřím si palpačně).
Pupík tažen kraniolaterálně k pravé straně. Oblast podbřišku a kyčelních kloubů působí
dojmem zvýšeného napětí. Prominující horní žebra a klíční kosti jsou symetrické.
Výrazná protrakce ramen (ověřím si při pohledu zboku). Hlava je ukloněna vpravo.
Pravá strana působí celkově více napjatým dojmem a to i v oblasti krku a obličeje.
Pohled zboku:
Výrazná hypotrofie gluteálních svalů, protrakce ramen a předsunuté držení
hlavy. Oploštělá krční lordóza, kyfotizace CTh přechodu, oploštělá hrudní kyfóza a
prominující vnitřní hrany lopatek oboustranně. Pohled z pravého boku naznačuje rotaci
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trupu (levé rameno je vpředu oproti pravému). Mírná semiflexe horních končetin,
působí strnulým dojmem.
Vyšetření olovnicí:
Zezadu:
Olovnice spuštěna ze záhlaví, prochází itergluteální rýhou a dotýká se podložky
téměř ve středu vzdálenosti obou pat. Odchylka není výrazná. Na první pohled je však
evidentní vychýlení v oblasti střední Thp (přibližně Th6-Th10).
Zepředu:
Olovnice spuštěná od středu manubrium sterni neprochází středem pupku. Ten je
tažen laterálně vpravo. Pravá dolní končetina je mírně rotována zevně a vzdálena od
linie olovnice.
Zboku, pravá strana:
Olovníce je spuštěna od pravého zevního zvukovodu, střed ramenního,
kyčelního i hlezenního kloubu leží za linií olovnice, její hrot dopadá téměř do středu
akra dolních končetin.
Zboku, levá strana:
Opět byla olovnice spuštěna od levého zevního zvukovodu. Stejně jako při
vyšetření olovnicí z pravého boku, leží střed ramenního, kyčelního i hlezenního kloubu
za linií spuštěné olovnice. Tentokrát hrot dopadá do úrovně Chopartova kloubu.
Vyšetření stoje tzv. Romberg I, II, III bylo v normě. Trendelenburgův příznak značí
snížení svalové síly m. gluteus medius et minimus oboustranně.
3.2.3 Vyšetření chůze
Vyšetření chůze prosté:
Chůze pacientky je plynulá, symetrická, avšak velmi pomalá, jednotlivé kroky
jsou velmi krátké a působí unaveným dojmem. Chybí extenze v kyčelním kloubu
(oboustranně), ruce jsou strnulé a visí podél těla, bez jakékoliv známky souhybu. Páteř
je oploštělá, bez známek rotace, dochází pouze k laterolaterálním kývavým pohybům
společně s pánví. Ramena pacientky jsou v protrakci, hlava ve značném předsunu. Po
korekci držení trupu (srovnání hlavy a ramen), se stává chůze ještě více strnulou.
Pacientka nejeví známky dušnosti.
Vyšetření chůze modifikované:
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Při vyšetření chůze pozpátku dochází k výraznému zpomalení, nejistotě a
zkrácení kroku. Při chůzi se vzpaženými horními končetinami se zvýrazní laterolaterální
pohyb pánve. Chůze po špičkách je plynulá a opět bez jakéhokoliv souhybu paží, avšak
dochází k mírnému vyrovnání předsunu hlavy. Posledním testem je chůze po patách,
která je značně nestabilní, pacientka si stěžuje na bolest lýtek a zadní strany stehen.
Závěr:
Stereotyp chůze značí omezení dynamiky páteře v celé její délce a oslabení
extenzorů a abduktorů kyčle oboustranně. Vzhledem k absenci kývavých pohybů pánve
ve smyslu nutace a kontraktace, předpokládám blokádu SI skloubení oboustranně.
3.2.4 Vyšetření dynamiky páteře
Čepojevova vzdálenost (od C7 naměřeno 8 cm kran.)

0 cm

Forestierova fleche (vzdálenost hrbolu kosti týlní od stěny )

5 cm

Ottova inklinačná vzdálenost (od C7 naměřeno 30 cm kaud.)

3 cm

Ottova deklinační vzdálenost (od C7 naměřeno 30cm kaud.)

2 cm

Schoberova zkouška (od L5 naměřeno 10 cm kran.)

3 cm

Stiborova zkouška (vzdálenost od C7 k L5)

7 cm

Thomayerova zkouška (vzdálenost daktylionu od podložky)

+ 20 cm

Závěr:
Krční

páteř

se

nerozvíjí

dostatečně,

flexe

je

prováděna

nejvíce

v cervikothorakálním přechodu. Předsunuté držení hlavy má velký vliv na výsledek
testu Forestierovy fleche. Zbytek testů má fyziologický nález. Detailnější popis rozvoje
páteře je v následujícím odstavci.
Dynamické vyšetření páteře:
Thomayerova zkouška:
Pacientka se během předklonu nedotkne podložky. Vzdálenost daktylionu od
podložky je 20 cm.
Anteflexe trupu:
Vyšetřovaná neudává bolest. Nerozvíjí se oblast krční a dolní hrudní páteře
(příbližně Th7-L1). Naopak je viditelné zalomení cervikothorakálním (C-Th)
přechodu.
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Retroflexe trupu:
Retroflexe trupu je velmi bolestivá. Není možné popsat rozvíjení jednotlivých
segmentů, během vyšetření je patrné pouze zalomení v horní části bederní páteře
(asi L1-L3).
Lateroflexe trupu vpravo:
Křivka páteře není ohnuta plynulým obloukem. Napřímení páteře v oblasti krční
a bederní páteře, obloukovité rozvíjení je patrné pouze v oblasti C-Th přechodu
a horní hrudní páteře. Posun daktylionu po laterální ploše stehna je 11 cm
směrem kaudálním.
Lateroflexe trupu vlevo:
Křivka páteře je prakticky stejná jako u předchozího úklonu. Je však evidentní
obloukovité rozvíjení o dva segmenty níže než předchozí. Posun daktylionu po
stehně je 12 cm kaudálně.
Rotace vpravo i vlevo:
Pacientka provádí rotaci hlavně v horní hrudní páteři. Oblast Th7- L2 je
napřímená, zbytek pohybu je kompenzován úklonem C-Th a dolní části bederní
páteře.
Závěr:
Ve všech testech je znatelné omezení pohyblivosti krční (přibližně C2-C6), dolní
hrudní (asi Th7-Th12), a horní bederní páteře (asi L1-L2). Kompenzačně je zvýšená
pohyblivost C-Th přechodu. Rozvoj horní hrudní páteře je fyziologický.
3.2.5 Vyšetření pánve
Palpační vyšetření pánve prokazuje asymetrické postavení pánve. Spina iliaca
anterior superior (SIAS) vlevo je výše než vpravo, zatímco spina iliaca posterior
superior (SIPS) je výš vpravo, stejně jako crista iliaca. Symphysis pubica vlevo leží
výše než vpravo a tuber ischiadicum vpravo je naopak výše vpravo. Oboustranně jsou
symphysis pubica i oba tubery ischiadicum palpačně bolestivé.
Vyšetření spine sign je pozitivní vpravo, nedochází ke zvětšení vzdálenosti trnového
výběžku L5 a pravého SI skloubení. Fenomén předbíhání je bilaterálně negativní.
Závěr:
Vyšetření pánve značí fixovanou nutaci pánve vpravo.
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3.2.6 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře
Pro vyšetření hlubokého stabilizačního systému jsem využila dva testy popsané
profesorem Kolářem. Jsou jimi tzv. brániční test a test flexe trupu (dle Koláře). Brániční
test byl vyšetřován vsedě. Pacientka nebyla schopna dostatečně aktivovat svaly proti
mému odporu, také nedocházelo k laterálnímu rozšíření hrudníku, což značí
nedostatečnou stabilizaci dolních segmentů páteře.Při testování flexe trupu dochází ke
kraniální synkinéze hrudníku.
3.2.7 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy
K vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy bylo použito všech šest Jandových
testů. Pacientka nebyla schopna provést dva z nich (test flexe trupu a test kliku)
z důvodu snížené svalové síly. Dalšími testy byly extenze a abdukce kyčelního kloubu,
flexe šíje a konečně abdukce v ramenním kloubu.
Extenze kyčelního kloubu:
Při oboustranném testování se nejprve zapojují ischiokrurální svaly a svaly zad,
kontrakce gluteálních svalů je přítomna, ale pouze minimální.
ABD v kyčelním kloubu:
Pacientka zahajuje pohyb elevací pánve a to na obou dolních končetinách.
Gluteální svaly a m. tensor fascie latae pracují symetricky.
Flexe šíje
Test je zahájen aktivací m. sternocleidomastoideus a je tedy veden předsunem.
ABD v ramenním kloubu
PHK: Pohyb je zahájen m. trapezius, poté teprve následuje m. deltoideus
společně s m.teres minor.
LHK: Pohyb je zahájen m. supraspinatus, poté následuje aktivita m. deltoideus a
teres minor, nakonec se připojuje m. trapezius.
3.2.8 Vyšetření hypermobility
K vyšetření hypermobility byly využity zkoušky dle Jandy, hodnocení je
popsáno slovně.
Pozitivní byly zkoušky zapažených paží vlevo, zkouška založených paží,
zkouška extendovaných loktů, zkouška sepjatých rukou a zkouška sepjatých prstů. U
pacientky můžeme diagnostikovat hypermobilitu ve všech kloubech horních končetin.
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3.2.9 Goniometrie
Kloubní rozsahy byly měřeny pomocí dvouramenného goniometru metodou
SFTR. Vzhledem k fyziologickým rozsahům jsem měřila pouze aktivní rozsahy.
Horní končetina
Ramenní kloub

Pravá

Levá

S

45-0-180

45-0-180

F

180-0-0

180-0-0

T

30-0-120

30-0-120

R

90-0-85

90-0-85

Loketní kloub

Pravá

Levá

S

0-0-135

0-0-135

Předloktí

Pravá

Levá

R

85-0-85

85-0-85

Zápěstí

Pravá

Levá

S

75-0-90

75-0-90

F

25-0-40

25-0-40

Tab. 3 – Goniometrické rozsahy horní končetiny, zapsány metodou SFTR

Dolní končetina
Kyčelní kloub

Pravá

Levá

S (extenze v KoK)

30-0-80

30-0-85

F

40-0-30

40-0-30

R

30-0-60

30-0-60

Kolenní kloub

Pravá

Levá

S

5-0-145

5-0-145

Hlezenní kloub

Pravá

Levá

S

15-0-45

15-0-45

R

30-0-30

30-0-30

Tab. 4 – Goniometrické rozsahy dolní končetiny, zapsány metodou SFTR

Závěr:
Pacientka má fyziologické aktivní rozsahy. Pouze u flexe v kyčelním kloubu
popisuje tahavou bolest lokalizovanou na zadní straně stehna.
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3.2.10 Vyšetření svalové síly
K vyšetření svalové síly byl použit svalový test dle Jandy. V kapitole popisuji
testované svaly a svalové skupiny a samozřejmě výsledky testu. Škála hodnocení se
pohybuje od čísla 0 (bez svalové aktivity – záškubu) po 5 (nejsilnější, pacient
provede pohyb proti značnému odporu). K hodnocení výsledků požívám také
znaménka + a -.
1. Krk
Pohyb
flexe - předsunem (m. SCM)
flexe – obloukovitá
Extenze

Tab.5 – Svalová síla svalů v oblasti krku

Pravá
4+
4+
4+

Levá
4+
4+
4+

Pravá
3
3
3

Levá
3
3
3

Pravá
4

Levá
4

Pravá
4
4
4
4

Levá
4
4
4
4

Pravá
4+
4
4
3+
4
4
4

Levá
4+
4
4
3+
4
4
4

2. Trup

Pohyb
flexe
flexe s rotací
extenze

Tab. 6 - Svalová síla svalů v oblasti trupu

3. Pánev

Pohyb
Elevace

Tab. 7 - Svalová síla svalů v oblasti pánve

4. Lopatka

Pohyb
Addukce
kaudální posun a addukce
Elevace
abdukce s rotací

Tab. 8 - Svalová síla svalů v oblasti lopatky

5. Ramenní kloub
Pohyb
Flexe
Extenze
Abdukce
extenze v abdukci
m. pectoralis major
zevní rotace
vnitřní rotace

Tab. 9 - Svalová síla svalů v oblasti ramene
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6. Loketní kloub
Pohyb
flexe - m. biceps brachii
flexe - m. brachialis
flexe - m. brachioradialis
Extenze

Tab. 10 - Svalová síla svalů v oblasti lokte

Pravá
4
4
4
4

Levá
4
4
4
4

Pravá
4
4

Levá
4
4

Pravá
4
4
4
4

Levá
4
4
4
4

7. Předloktí
Pohyb
Supinace
Pronace

Tab. 11 - Svalová síla svalů v oblasti předloktí

8. Zápěstí
Pohyb
flexe s addukcí (ulnární dukcí)
flexe s abdukcí (radiální dukcí)
extenze s addukcí (ulnární dukcí)
extenze s abdukcí (radiální dukcí)

Tab. 12 - Svalová síla svalů v oblasti zápěstí
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9. Prsty horní končetiny
a. metakarpofalangové
klouby prstů
Flexe
Extenze
Addukce
Abdukce
b. mezičlánkové
klouby
prstů
flexe (IP 1)
flexe (IP2)
c. karpometakarpový
kloub palce
Addukce
Abdukce
d. palec a malík
Opozice
e. metakarpofalangový
kloub palce
Flexe
Extenze
f. mezičlánkový
kloub
palce
Flexe
Extenze

Pravá

Levá

4+
4+
4+
4+

4+
4+
4+
4+

Pravá

Levá

4+
4+

4+
4+

Pravá

Levá

4+
4+
Pravá
4+

4+
4+
Levá
4+

Pravá

Levá

4+
4+

4+
4+

Pravá

Levá

4+
4+

4+
4+

Tab . 13- Svalová síla svalů v oblasti prstů horní končetiny

10. Kyčelní kloub
Pohyb
Flexe
Extenze
Addukce
Abdukce
zevní rotace
vnitřní rotace

Tab. 14 - Svalová síla svalů v oblasti kyčle

Pravá
3
4
3+
3
3+
3+

Levá
3
4
3+
3
3+
3+

Pravá
3+
3+

Levá
3+
3+

11. Kolenní kloub
Pohyb
Flexe
Extenze

Tab. 15 - Svalová síla svalů v oblasti kolenního kloubu
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12. Hlezenní kloub
Pohyb
plantární flexe (m. triceps surae)
plantární flexe (m. soleus)
supinace s dorzální flexí
supinace s plantární flexí
plantární pronace

Tab. 16 - Svalová síla svalů v oblasti hlezenního kloubu

Pravá
3+
3+
3+
3+
3+

Levá
3+
3+
3+
3+
3+

Pravá

Levá

3+
3+
3+
4
4
Pravá
3+
3+
Pravá
3+
3+

3+
3+
3+
4
4
Levá
3+
3+
Levá
3+
3+

13. Prsty dolní končetiny
a. metatarzofalangové klouby prstů
nohy
flexe 2.-5. prstu
flexe v základním článku palce
Extenze
Addukce
Abdukce
b. mezičlánkové klouby prstů nohy
flexe v prox. (IP 1) kloubech
flexe v distálních (IP 2) kloubech
c. mezičlánkový kloub (IP) palce nohy
Flexe
Extenze

Závěr:

Tab. 17 - Svalová síla svalů v oblasti prstů dolní končetiny

Pacientka má sníženou svalovou sílu dolních končetin, během aktivního pohybu
proti gravitaci také udává bolesti svalů. V průběhu vyšetření a to hlavně flexe kyčlí je
viditelný svalový třes v aktivním pohybu proti gravitaci a stejně tak u abduktorů
kyčelního kloubu.
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3.2.11 Vyšetření zkrácených svalů
m. sternocleidomastoideus
m. trapezius (horní část)
m. levator scapulae
m. pectoralis major (pars clavicularis) a m. pectoralis
minor
m. pectoralis major (pars sternalis) - horní a střední
m. pectoralis major (pars sternalis) – dolní
paravertebrální svaly
m. quadratus lumborum
m. piriformis
mm. adductores (art. Coxae)
m. iliopsoas
m. rectus femoris
m. tensor fascie latae
mm. flexores (art. Genu)
m. triceps surae (m. gastrocnemius)
m. triceps surae (m. soleus)

Pravá
0
0
0

Levá
0
0
0

0

0

0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
0

Tab. 18 – Vyšetření zkrácených svalů

Závěr:
Největší zkrácení je patrné v oblasti paravertebrálního svalstva. Další
významnou oblastí zkrácených svalů jsou svaly v oblasti kyčelního kloubu
(oboustranně m. quadratus lumborum, m. piriformis, m. iliopsoas, m. rectus femoris,
m. tensor fascie latae, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris
a jednostranně vpravo mm. adductores

- longus, brevis et magnus) a m.

gastrocnemius – oboustranně.
3.2.12 Vyšetření kloubní vůle
Vzhledem k palpační bolestivosti, nebylo možné vyšetřit pohyblivost některých
míst (pohyblivost hlavičky radia bilat., hlavičky fibuly bilat., sterno-klavikulární
kloub bilat. a acromio-klavikulární kloub bilat., 1. žebro bilat.).
Blokáda byla zjištěna v SI skloubení vpravo a ve 4.-6. sternokostální skloubení
vpravo.
3.2.13 Palpační vyšetření napětí měkkých tkání
Vyšetření kůže a podkoží:
HAZ v oblasti os sacrum, bederní páteře a CTh přechodu, a to ve smyslu snížené
posunlivosti kraniokaudálním i laterálním směrem a zvýšené potivosti.
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Vyšetření fascií:
Omezená protažitelnost fascií zadního řetězce (fascie lýtka, m. biceps femoris, přes
os sacrum, thorakolumbální fascii, m. supraspinatus až na paži) a fascia cervicalis
superficialis.
Palpační vyšetření svalů:
Bylo zjištěno zvýšené napětí m. trapezius – pars ascendens oboustranně, více
vpravo, dále m. sternocleidomastoideus vpravo, m. rectus abdomis, m. iliopsoas –
oboustranně, m. rectus femoris (vastus lateralis ) vlevo, mm. adductores femoris
vlevo, flexory kolenního kloubu (m. biceps femoris, m. semitendinosus a m.
semimembranosus) – oboustranně, m. piriformis, paravertebrální svaly oboustranně
– více vpravo. Vzhledem k palpační bolesti jazylky, předpokládám i zvýšené napětí
m. digastricus.
Bolestivé body:
Palpačně byly bolestivé tyto body: jazylka, erbův bod, hlavička radia, dále úpon m.
levator scapulae, acromion, crista iliaca, os sacrum, symphysis pubica kraniální část,
tuber ischiadicum a hlavička fibuly. Vše oboustranně. A samozřejmě kostrč.
3.2.14 Neurologické vyšetření
Senzitivní čití:
Vyšetření senzitivního čití bylo symetrické a v normě ve všech dermatomech.
Hluboké čití:
Z vyšetření hlubokého čití jsem provedla pouze vyšetření polohocitu, pohybocitu a
grafestezii. Pacientka vše přesně popsala bez známek zaváhání.
Reflexy:
-

šlachovo-okosticové:
Na horních končetinách jsem vyšetřovala reflexy bicipitový, tricipitový,
brachioradiální a reflex flexorů prstů. Na dolních končetinách to byly
reflexy patelární, medioplántární a reflex Achillovy šlachy. Všechny
testované reflexy jsou bilaterálně v normě.

-

exteroceptivní reflexy:
Břišní reflexy epigastrický (Th7-8), mezogastrický (Th9-Th10) i
hypogastrický (Th11-Th12) byly velmi slabé. Došlo k nepatrnému
záškubu kůže v dané oblasti.

-

patologické reflexy:
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Na horních končetinách jsem testovala Justerův, Hoffmanův a
Trömnerův příznak, na dolních končetinách extenční Babinského,
Chaddockův a Oppenheimův jev, a flekční Rossolimův reflex a fenomén
Žukovského- Kornilova. Vše bez patologického nálezu.
Vyšetření hlavových nervů:
Bez patologického nálezu
Mozečkové funkce:
-

koordinace:
test prst – nos: oboustranně bez známek patologie
test pata- holeň: oboustranně bez známek patologie

-

abnormální pohyby:
Pacientka nejeví známky žádných abnormálních (patologických) pohybů,
jakými jsou tremor, chorea, či další.

Laségue: negativní
Závěr:
Pacientka nejeví známky neurologického poškození.
3.2.15 Závěr vyšetření
Aspekcí bylo zjištěno vadné držení těla s výrazným předsunutím hlavy a protrakcí
ramen.
Palpačně byla zjištěna fixovaná nutace pánve vpravo, zvýšené napětí kůže a podkoží
v oblasti os sacrum a Cp, zadního fasciového řetězce, svalů v oblasti kyčelního kloubu,
paravertebrálních svalů, m. quadratus lumborum, m. trapezius, mm. scaleni a m.
sternocleidomastoideus.
Z vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře dle Koláře jasně vyplývá
insuficience tohoto systému.
Omezená dynamika páteře a to hlavně do rotace oběma směry. Pacientka udávala
bolest během záklonu.
Hypermobilita v oblasti horních končetin a snížená pohyblivost krční páteře
kompenzována zvýšenou pohyblivostí v oblasti C-Th přechodu.
Dále bylo zjištěno snížení svalové síly a to převážně ve svalech, které jsou zkrácené
či hypertonické.
Z vyšetření základních pohybových stereotypů dle Jandy bylo zjištěno patologické
provedení extenze i abdukce kyčle, abdukce ramene vpravo i flexe šíje. Test kliku a
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flexe trupu nebyly provedeny vůbec. Z těchto vyšetření je patrná nedostatečná
stabilizace segmentů, protože jsou pohyby zahajovány právě stabilizačními svaly.
Nebylo zjištěno výrazné snížení rozsahů hybnosti, kloubní vůle byla omezena
v oblasti SI a sternokostálním spojení 4.- 6. žebra vpravo.
V rámci vyšetření chůze byla opět evidentní snížená dynamika SI kloubu a celé
páteře. Nedostatečná aktivace stabilizátorů kyčelního kloubu.
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3.3 Cíl terapie
Cílem terapie jsem stanovila snížení bolesti, která pacientku v současné chvíli
nejvíce limituje v běžném životě. Tato bolest je způsobena nejen vysazením léčby, ale
dle mého názoru také funkčními poruchami v oblasti pánve, insuficiencí hlubokého
stabilizačního systému a vadným držením těla. Proto je mým cílem i úprava tohoto
držení, posílení hlubokého stabilizačního systému páteře (šikmých břišních svalů a
svalů pánevního dna). Nedílnou součástí terapie by měla být i stabilizace krční páteře a
centrace ramenních a kyčelních kloubů.
Současně se zaměřím na snížení napětí a úpravu reflexních změn v oblasti os
sacrum a krční páteře, protažení paravertebrálních a ischiokrurálních svalů, samozřejmě
také flexorů a adduktorů kyčelního kloubu, m. sternocleidomastouideus a mm. scaleni
oboustranně, a samozřejmě přímého břišního svalu.
Posledním a však neméně důležitým cílem je zapojení pohybové aktivity do
harmonogramu běžného života, která povede k udržení stavu pacientky na vyšší úrovni,
co se týče kvality života.

67

3.4 Návrh krátkodobého terapeutického plánu
V průběhu hospitalizace využiji techniky měkkých tkání (TMT) na oblasti se
zvýšením napětím (viz výsledek vyšetření), dále také postizometrickou relaxaci (PIR)
na hypertonické svaly (m. trapezius, m. sternocleidomastoideus, m. rectus abdominis,
m. iliopsoas, m. rectus femoris, mm. adductores femoris, m. semitendinosus, m.
semimembranosus a m. biceps brachii, m. piriformis a m. erector spinae, vše
oboustranně) a PIR s protažením na svaly zkrácené (m. iliopsoas, m. rectus femoris,
mm. flexores art. genus, m. piriformis, m. erector spine, m. quadratus lumborum, m.
tensor fascie latae, m. triceps surae – vše oboustranně a a mm. adductores femoris –
vpravo).
Posílení a aktivace bránice a pánevního dna pomocí metody Ludmily Mojžíšové.
Pro posílení centraci a posílení svalů v oblasti kořenových i menších kloubů končetin
využiji proprioceptivní neuromuskulární facilitaci dle Kabata.
3.5 Návrh dlouhodobého terapeutického plánu
Prakticky odpovídá krátkodobému terapeutickému plánu. Po úpravě vadného držení
těla, aktivaci hlubokých svalů trupu a zlepšení postury, doporučuji zahájení
dynamického posílení s therabandem, cvičení na velkém míči, či terapii pomocí
flexibaru. V neposlední řadě také senzomotoriku.
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3.6 Průběh terapie
1. terapie – úterý 15.1.2019 – 60 min
Status présens:
Subjektivně: Bolesti kloubů a svalů celého těla, pálení os sacrum, únava.
Objektivně: Pacientka orientovaná, spolupracující, bledá pokožka, hubená
postava. Působí strnulým dojmem. Prosak os. sacrum a CTh přechodu. (Více viz
vstupní kineziologický rozbor)
Náplň jednotky:
Proveden vstupní kineziologický rozbor.
Relaxační techniky – prohloubené dýchání, PIR na ADD kyčelního kloubu vleže
na zádech a trakce Lp vleže na břiše.
Závěr terapie:
Pacientka odchází v nezměněném stavu. Stále cítí únavu a bolest.
2. terapie – středa 16.1.2019 – 60 min
Status présens:
Subjektivně: Pacientka stále udává bolesti kloubů a svalů, nejvíce v oblasti os
sacrum a Cp.
Objektivně: Pacientka byla orientovaná a spolupracující. Velmi motivovaná
k další terapii. Působila uvolněným dojmem.
Náplň jednotky:
TMT v oblasti os sacrum, podél celé páteře až po C-Th přechod
PIR na m. trapezius, m. levator scapulae, m. rectus abdominis, m. iliopsosas, m.
biceps femoris, m. semitendinosus a semimembranosus a adduktory kyčelního
kloubu, vše bilat.
Intermitentní trakce Lp
Protažení paravertebrálních svalů
poloha: vzpor klečmo
pohyb: s výdechem - sed na paty s vyhrbením Lp a uvolněním Cp
počet opakování: 3
Nácvik automobilizace SI skloubení dle Ludmily Mojžíšové, cvik č. 7
Závěr terapie:
Pacientka cítí úlevu v oblasti bederní páteře.
69

3. terapie - čtvrtek 17.1.2019 – 60 min
Status présens:
Subjektivně: Pacientka se cítí lépe a to primárně v oblasti bederní páteře, udává
bolest krční páteře a tah na zadní straně stehen. Dnes cítí mírnou úzkost a stesk
po dětech.
Objektivně: Aspekčně elevace a protrakce ramen, strnulost v oblasti lopatek a
krční páteře.
Náplň jednotky:
TMT v oblasti os sacrum, podél celé páteře až po C-Th přechod
PIR na m. trapezius, m. levator scapulae a mm. scaleni bilat.
PNF lopatka– anteriorní elevace, posteriorní deprese, posteriorní elevace i
anteriorní deprese, mobilizace, technika kontrakce - relaxace
trakce Cp tahem za záhlaví vleže na zádech a trakce s propracováním měkkých
tkání
Protažení paravertebrálních svalů
poloha: vzpor klečmo
pohyb: s výdechem - sed na paty s vyhrbením Lp a uvolněním Cp
počet opakování: 3
Závěr jednotky:
Pacientka odchází s pocitem lehkého uvolnění v oblasti šíje a beder.
4. terapie - pátek 18.1.2019 – 60 min
Status présens:
Subjektivně: Dnes se pacientka cítí velmi dobře, pozitivně naladěná a připravena
na terapii. Hlásí, že si sama protahuje bederní páteř i na pokoji 2-3x denně.
Objektivně: Snížení prosaku os sacrum i C-Th přechodu, pokles ramen, zvětšení
dynamiky bederní páteře a žeber během dýchání.
Náplň jednotky:
protažení thorakolumbální fascie (kraniokaudálním směrem)
PIR m. quadratus lumborum
metoda Ludmily Mojžíšové:
cviky 1- 4 (u 4. cviku si pacientka stěžuje na bolesti os sacrum, proto jej
ukončujeme a vícekrát neopakujeme)
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dále cvičíme 8. cvik a to v poloze na předloktích, na natažených horních
končetinách i na vyvýšené podložce
konečně také 12. cvik.
opakování: 10x
Závěr jednotky
Pacientka se cítí dobře, avšak cítí mírnou bolest os sacrum (po provedení 4. cviku
sestavy metody Ludmily Mojžíšové)
5. terapie - pondělí 21.1.2019 – 30 min
Status présens:
Subjektivně: Pacientka se necítí dobře, dostala menzes. Dnes terapii odmítá.
6. terapie – úterý 22.1.2019 – 60 min
Status présens:
Subjektivně: Dnes se pacientka cítí lépe, pořád však vnímá bolesti v oblasti
podbřišku, v bedrech, v oblasti os sacrum a C-Th přechodu.
Objektivně: Předsunuté držení hlavy, protrakce ramen. Palpačně snížení napětí
měkkých tkání v oblasti os sacrum, avšak znatelné zvýšené napětí m. trapezius
vpravo.
Náplň jednotky:
TMT v oblasti m. trapezius (míčkování, řasa Leubel – Dickeové, ischemiká
komprese TrPs m. trapezius vpravo)
PIR m. trapezius oboustranně a m. levator scapulae
trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání vleže na zádech
PIR mm. scaleni vsedě a nácvik automobilizace CTh přechodu a prvního žebra
vsedě
zásuvka Cp vleže na zádech a vsedě
PNF
lopatka: posteriorní elevace, anteriorní deprese, anteriorní elevace a
posteriorní deprese.
Horní končetiny: II. FL a II. EXT
Protažení paravertebrálních svalů
poloha: vzpor klečmo
pohyb: s výdechem - sed na paty s vyhrbením Lp a uvolněním Cp
71

počet opakování: 3
Závěr jednotky:
Pacientka se cítí dobře.
7. terapie - středa 23.1.2019 – 60 min
Status présens:
Subjektivně: Dnes se cítí pacientka mnohem lépe, cítí jen bolesti v oblasti os
sacrum.
Objektivně: Mírný prosak v oblasti C-Th přechodu a os sacrum, stále přetrvává
protrakce ramen a předsunuté držení těla. Chůze dynamičtější, zvýraznil se
souhyb horních končetin.
Náplň terapie:
protažení thorakolumbální fascie (kraniokaudálním směrem)
protažení ischiokrurálních svalů bilat., mm. adductores fem. bilat.
metoda Ludmily Mojžíšové:
1.-3. cvik
5.-8. cvik
Závěr terapie:
Pacientka se cítí velmi dobře
8. terapie - čtvrtek 24.1.2019 – 60min
Status présens:
Subjektivně: Pacientka je velmi pozitivní, těší se na jednotlivé terapie. Cítí
bolesti v oblasti os sacrum a mírně mezi lopatkami.
Objektivně: Protrakce ramen a předsunuté držení hlavy, stále přetrvává zvýšené
napětí svalů v oblasti kyčelního kloubu.
Náplň terapie:
PIR s protažením m. quadriceps femoris, m. iliopsoas a mm. pectorales
TMT v oblasti os sacrum a C-Th přechodu
intermitentní trakce kyčelního kloubu
metoda Ludmily Mojžíšové
5. - 8.cvik
Závěr terapie:
Pacientka si chválí cvičení, ráno se jí lépe vstává. Cítí však napětí mezi lopatkami.
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9. terapie – pátek 25.1.2019 – 60 min
Status présens:
Subjektivně: Pacientka cítí bolesti v oblasti os sacrum, jinak se má velmi dobře,
protože ji dnes propouští.
Objektivně: Protrakce ramen i předsunuté držení hlavy stále přetrvává, působí
však volnějším dojmem. Více v následující kapitole.
Náplň terapie:
výstupní komplexní kineziologické vyšetření
Závěr terapie:
Pacientka odchází namotivovaná k dalšímu cvičení. Ačkoliv stále vnímá bolesti
v oblasti os sacrum, přiznává po terapiích lepší pocit, uvolnění.
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3.7 Výstupní kineziologický rozbor
3.7.1 Vyšetření stoje
Vyšetření aspekcí:
Pohled zezadu:
Dolní končetiny (paty, Achillovy šlachy, lýtka i stehna) beze změny, hýždě jsou
symetrické. Mírná hypotrofie hýždí však přetrvává. Hyperlordóza Lp s vrcholem
posunutým kraniálně k Th-L přechodu. Oploštělá hrudní kyfóza. Lopatky
symetrické s prominujícími mediálními okraji. Ramena symetrická ve stejné výši.
Thorakobrachiální trojúhelníky jsou asymetrické. Levá tajle má obloukový tvar,
zatímco pravá je více zalomená. Prominující spinální výběžky obratlů naznačují
lehce skoliotickou křivku.
Pohled zepředu:
Akra symetrická s příčným plochonožím oboustranně. Pupík stále tažen
kraniolaterálně k pravé straně. Hypotrofie mm. obliqui abdominis více vpravo
v oblasti spodních žeber. Klíční kosti i ramena jsou symetrické. Hlava je
v prodloužení páteře neuhýbá k žádné straně.
Pohled zboku:
Hypotrofie gluteálních svalů. Došlo k mírnému upravení protrakce ramen,
předsunuté držení hlavy zůstává. Krční lordóza je plošší, bederní páteř má
hyperlordotickou křivku, hrudník je kyfotizován. Pohled z obou boků je stejný.
Vyšetření olovnicí:
Zezadu:
Olovnice spuštěna ze středu linea nuchae, hrudní páteř mírně vychýlená od osy
vlevo, olovnice dopadá blíže k patě pravé dolní končetiny.
Zepředu
Olovnice spuštěná od středu manubrium sterni neprochází středem pupku. Potvrzuje
tažení pupku laterokraniálně do prava.
Zboku, pravá strana i levá strana:
Olovníce je spuštěna od zevního zvukovodu, střed ramenního, kyčelního i
hlezenního kloubu leží za linií olovnice. Hrot olovnice dopadá přibližně do úrovně
Choppartova kloubu.
3.7.2 Vyšetření chůze
Vyšetření chůze prosté:
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Chůze zůstává stále strnulá, není evidentní téměř žádný pohyb v páteři. Došlo
k zapojení obou paží během prosté chůze.
Vyšetření chůze modifikované:
Během vyšetření modifikované chůze se neprojevily žádné výrazné změny
oproti vstupnímu vyšetření. Přetrvává strnulost trupu, snížená aktivita extenzorů
a abduktorů kyčelního kloubu, avšak dochází k mírnému fyziologickému
souhybu paží.
3.7.3 Vyšetření dynamiky páteře
vstup

výstup

Čepojevova vzdálenost (od C7 8cm kran.).

0 cm

3 cm

Forestierova fleche (hrbol kosti týlní-stěna)

5 cm

3 cm

Ottova inklinační vzdálenost (od C7 30cm kaud.) 3cm

3 cm

Ottova reklinační vzdálenost (od C7 30cm kaud.) 2cm

3 cm

Schoberova zk.(od L5 10 cm kran.)

3cm

4 cm

Stiborova zk.(od C7 k L5)

7cm

8 cm

Thomayerova zk.(daktylion-podložka)

+20cm

+18cm

Dynamické vyšetření páteře:
Thomayerova zkouška:
Vzdálenost daktylionu od podložky je stále pozitivní, došlo však k přiblížení
směrem k zemi. Zlepšila se také kvalita provedení, během pohybu je evidentní
lepší rozvíjení jednotlivých segmentů páteře. Předklon nevychází z kyčelních
kloubů.
Anteflexe trupu:
Výrazné zalomení C-Th přechodu, a oploštělá křivka v oblasti přibližně Th10L1.
Retroflexe trupu:
Retroflexe trupu je možná. Největší pohyb je však viditelný hlavně v oblasti L1L3.
Lateroflexe trupu vpravo:
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Křivka páteře není ohnuta plynulým obloukem, dochází k rozvíjení všech
segmentů, největší pohyb je však v oblasti C-Th přechodu a v oblastí dolní Lp,
kde je také výrazné zalomení páteře.
Lateroflexe trupu vlevo:
Opět není křivka páteře obloukovitá, nyní je však viditelná oploštělost v oblasti s
třední hrudní páteře.
Rotace vpravo i vlevo:
Odpovídá nálezu vyšetření lateroflexe.
Závěr:

Z vyšetření je patrné zlepšení dynamiky celé páteře. Stále přetrvává omezení

pohyblivosti Th-L oblasti, kompenzované zvýšenou pohyblivostí v dolní Lp a C-Th
přechodu.
3.7.4 Vyšetření pánve
Došlo k úpravě držení pánve. Pánev je symetrická ve všech rovinách. Přetrvává pouze
palpační bolestivost v oblasti os sacrum
3.7.5 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře
Výsledky obou testů (braniční test a test flexe trupu) nebyly významně odlišné
od výsledků ze vstupního kineziologického rozboru. Pacientka mírně aktivovala svaly
proti mému odporu, ale prozatím nedošlo k laterálnímu rozšíření hrudníku, což stále
značí nedostatečnou stabilizaci dolních segmentů páteře. Test flexe trupu opět
prokazoval kraniální synkinézu hrudníku.
3.7.6 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy
Oproti vstupnímu kineziologickému vyšetření došlo k jedné významné změně, a
to, že pacientka byla schopna vykonat i test flexe trupu a klik s oporou o kolena.
Během testu extenze v kyčelním kloubu se více zapojovaly gluteální svaly, ale
nadále přetrvávalo zahájení pohybu v oblasti ischiokrurálních svalů a vzpřimovačů
páteře.
Při testu abdukce v kyčelním kloubu pacientka nezahájila pohyb elevací pánve,
což vnímám jako významný terapeutický posun. Pohyb byl veden symetricky u obou
dolních končetin ve frontální rovině, takže gluteální svaly a m. tensor fascie latae
pracují symetricky.
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Flexe šíje byla opět zahájena předsunem, ale pacientka byla v průběhu terapií
vedena k ohnutému předklonu, takže po zahájení předsunem, se pacientka sama
zastavila a provedla test znovu se zapojením hlubokých flexorů krku.
Z prvních 80° abdukce horních končetin byl oproti vstupnímu vyšetření vyřazen
m. trapezius a to především u pravé horní končetiny. Pohyb obou horníchh končetin byl
zahájen shodně m. supraspinatus. Náslodovala aktivita m. deltoideus společně s teres
minor a nakonec při pohybu nad horizontálu se zapojil i m. trapezius horní část.
3.7.7 Goniometrie
Vyšetření goniometrie bohužel nebylo z časových důvodů provedeno.
3.7.8 Vyšetření svalové síly
Z časových důvodů jsem provedla pouze vyšetření svalové síly těch svalů, které
na začátku terapie prokazovaly svalovou sílu menší než 4. S výjimkou prstů dolních
končetin.
1. Trup
Pohyb
flexe
flexe s rotací
extenze

Tab. 19 – Svalová síla svalů v oblasti trupu

Pravá
3+
3+
3+

Levá
3+
3+
3+

Pravá
4+
4+
4+
4+
4
4
4

Levá
4+
4+
4+
4+
4
4
4

2. Ramenní kloub
Pohyb
Flexe
Extenze
Abdukce
extenze v abdukci
m. pectoralis major
zevní rotace
vnitřní rotace

Tab. 20 – Svalová síla svalů v oblasti ramenního kloubu

3. Kyčelní kloub
Pohyb
Flexe
Extenze
Addukce
Abdukce
zevní rotace
vnitřní rotace

Tab. 21 – Svalová síla svalů v oblasti kyčelního kloubu
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pravá
4
4
4
4
4
4

Levá
4
4
4
4
4
4

4. Kolenní kloub
Pohyb
Flexe
Extenze

pravá
4
4

Levá
4
4

5. Hlezenní kloub
Pohyb
plantární flexe (m. triceps surae)
plantární flexe (m. soleus)
supinace s dorzální flexí
supinace s plantární flexí
plantární pronace

pravá
4
4
4
4
4

Levá
4
4
4
4
4

Tab. 22 – Svalová síla svalů v oblasti kolenního kloubu

Tab. 23 – Svalová síla svalů v oblasti hlezenního kloubu

Závěr:
V průběhu terapií došlo ke zvýšení svalové síly výše popsaných svalových
skupin.
3.7.9 Vyšetření zkrácených svalů
Stejně jako u vstupního vyšetření, bylo provedeno vyšetření zkrácených svalů dle
Jandy. Vzhledem k časové tísni byly testovány pouze svaly, které u vstupního vyšetření
vykazovaly známky zkrácení.
m. sternocleidomastoideus
m. trapezius (horní část)
m. levator scapulae
m. pectoralis major (pars clavicularis) a m. pectoralis
minor
m. pectoralis major (pars sternalis) - horní a střední
m. pectoralis major (pars sternalis) – dolní
paravertebrální svaly
m. quadratus lumborum
m. piriformis
mm. adductores (art. Coxae)
m. iliopsoas
m. rectus femoris
m. tensor fascie latae
mm. flexores (art. Genu)
m. triceps surae (m. gastrocnemius)
m. triceps surae (m. soleus)

Tab. 24 –Vyšetření zkrácených svalů
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Pravá
-

Levá
-

-

-

1
1
0
0
0
0
1
1
1
0

1
1
0
0
0
0
1
1
1
0

Závěr:
Z vyšetření vyplývá, že během terapie došlo k protažení paravertebrálních svalů, a
svalů ovlivňujících pohyblivost kyčelního kloubu (m. piriformis, mm. adductores,
m. iliopsoas a m. rectus femoris – vše bilat.)
3.7.10 Vyšetření kloubní vůle
Nebylo zjištěno žádné omezení kloubní vůle.
3.7.11 Palpační vyšetření napětí měkkých tkání
Vyšetření kůže a podkoží:
Přetrvává zvýšené napětí a změna posunlivosti kraniokaudálním a laterálním
směrem v oblasti os sacrum, bederní páteře a CTh přechodu.
Vyšetření fascií:
Stejně tak přetrvává omezená protažitelnost fascií zadního řetezce. Palpačně je
cítit zlepšení v oblasti thorakolumbální fascie a fascie cervikalis superficialis.
Palpační vyšetření svalů:
Také přetrvává zvýšené napětí m. trapezius – pars ascendens oboustranně, dále
m. sternocleidomastoideus vpravo, m. iliopsoas – oboustranně, m. rectus femoris
(vastus lateralis) vlevo, flexory kolenního kloubu (m. biceps femoris, m.
semitendinosus a m. semimembranosus) – oboustranně.
Bolestivé body:
Přetrvává palpační bolestivost erbova bodu, dále úpon m. levator scapulae, os
sacrum, kostrč. Vše oboustranně.
3.7.12 Závěr vyšetření
Primárně došlo k ovlivnění dynamiky páteře a to pozitivním směrem. Došlo ke
zlepšení napětí v oblasti paravertebrálních svalů, m. piriformis, mm. adductores, m.
iliopsoas a m. rectus femoris (vše bilaterálně). V neposlední řadě došlo k úpravě svalové
síly oslabených svalových skupin (viz tabulky). Konečně také došlo k ovlivnění
pacientčiny psychiky, která má vliv na progres Crohnovi nemoci.
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3.8 Zhodnocení terapie
Nebylo dosaženo splnění všech cílů terapie. Za velký úspěch však považuji mírné
snížení bolesti, která se objevuje už jen palpačně v oblasti os sacrum, kostrče, erbova
bodu, dále je také bolestivý úpon m. levator scapulae. Výraznou změnou je zlepšení
dynamiky celé páteře. Za pozitivní efekt terapie vnímám částečnou úpravu reflexních
změn v oblasti os sacrum a cervikothorakálního přechodu. Dále bych nerada zapomněla
na změnu napětí a protažitelnost paravertebrálních a ischiokrurálních svalů, které měly
významný vliv právě na omezení dynamiky páteře.
Tabulky Úprava reflexních změn značně ovlivnila i svalovou sílu v oblasti trupu,
ramenních kloubů a v oblasti dolních končetin. Díky terapii došlo ke zvýšení svalové
síly a úpravě pohybových stereotypů.
Neméně důležitým naplněním cíle je pro mne i příslib pacientky, týkající se
zapojení pohybové aktivity do běžného života. Sama zaznamenala výrazný vliv na
zlepšení psychiky a celkové kvality života. Snad pro ní bude toto dostatečnou motivací
a svůj slib splní.
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4. Závěr
Bakalářská práce i celá praxe v Revmatologickém ústavu pro mne byla velmi
přínosná. Ukázala mi, jak moc je důležité sledovat pacienty z komplexního pohledu, že
je třeba komunikace a to nejen s pacientem, ale mezioborově s ostatními odborníky.
Díky práci jsem si vzpomněla, s kolika vzácnými lidmi jsem přišla do kontaktu a co
všechno mi tito lidé předali.
Další pozitivní přínos pro mne práce měla v tom, že jsem pochopila, jak
obrovský význam má pro člověka aktivní přístup k životu. Nikdy nezapomenu na reakci
pacientky pří opouštění ústavu, kdy mi přiznala, jaký význam pro ni terapie měli, a jak
ovlivnily především její psychickou kondici.
Vyhledáváním v literatury a elektronických zdrojů a jejich čtením se prohloubily
mé teoretické znalosti, které jsem prakticky dostatečně uplatnila a doufám, že ještě ve
své budoucí praxi uplatním.
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INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážená paní, vážený pane,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou
deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění
pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními
předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a
průběhu terapie prováděné v rámci praxe v Revmatologickém ústavu, kde Vás příslušně
kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií. Výsledky
Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce
na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou …
Cílem této bakalářské práce je zpracování zadaného tématu v teoretické rovině a návrh a
uskutečnění terapie s pacientkou.
Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny
v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou
uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data
nebyla zneužita.
Jméno a příjmení řešitele:
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení :

Podpis:........................
Podpis:........................

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše
uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně
vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny
relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a
uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude
následně informovat řešitele.

Místo, datum: Praha,
Jméno a příjmení pacienta ..................................... Podpis pacienta: ..............................
Jméno a příjmení zákonného zástupce ........................................…..
Vztah zákonného zástupce k pacientovi ................................ Podpis: .............................

