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terapeutických přístupů. 

Speciální část je zpracována formou kasuistiky. Je založena na mé čtyřtýdenní 

spolupráci s pacientkou, u které byla lékařem diagnostikována ruptura šlachy m. 

peroneus longus 1. sin. 
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1. ÚVOD 

S rupturou šlachy musculus peroneus longus jsem se setkala v průběhu svých 

praxí poprvé. Možná právě proto mě tato diagnóza zaujala natolik, že jsem se rozhodla 

pro její zpracování ve své bakalářské práci. 

Tato bakalářská práce si klade za cíl nastínit v obecné části k danému tématu 

základní poznatky v oblasti anatomie, biomechaniky a fyzioterapie. Část speciální se 

zabývá zpracováním kasuistiky vybrané pacientky po ruptuře šlachy musculus peroneus 

longus 1. sin. Kasuistika byla zpracována během mé čtyřtýdenní odborné praxe na 

přelomu ledna a února 2007 v Ústřední Vojenské Nemocnici v Praze 6- Střešovicích. 

Obsahuje vstupní a kontrolní vyšetření, průběh rehabilitace, výstupní vyšetření a 

zhodnocení efektu terapie, které shrnuje dosažené výsledky. 
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2 CAST OBECNA (TEORETICKA) 

2.1 Anatomie šlach 

2.1.1 Šlacha 

Hovoříme-li o šlaše, hovoříme o svalovém úponu - tedy provazcovitém (tendo) 

nebo plochém (aponeurosis) útvaru, díky němuž se sval upíná ke kosti. Šlachy jsou 

tvořeny kolagenními a elastickými vlákny. Kolagenní vlákna jsou u krátkých šlach 

uspořádána rovnoměrně, u dlouhých šlach šroubovitě (takové uspořádání umožňuje 

měkký a pružný záběr kontrahujícího se svalu). Mezi kolagenní vlákna jsou vmezeřena 

vlákna elastická. Jednotlivé svazky vláken uvnitř šlachy jsou ohraničeny řídkým 

vazivem - peritendineum internum, povrch šlachy pokrývá peritendineum externum. 

Díky nim vlákna šlachy drží pohromadě. 

V průběhu života šlachy prodělávají strukturální kvalitativní i kvantitativní 

změny. Mění se chemické složení šlachy (klesá množství proteoglykanů a vody, roste 

množství amorfní mezibuněčné hmoty). Mění se síla kolagenních vláken šlachy- roste 

počet slabších a klesá počet elastických vláken, čímž klesá mechanická pevnost šlach. 

Roste síla stěny krevních kapilár šlachy, což zhoršuje látkovou přeměnu. (Dylevský, 

2000) 

2.1.2 Přechod sval-šlacha 

Vazivo kosterního svalu (především vazivo obalující svalová vlákna) přechází 

do vmezeřeného vaziva šlachy. Vlákna svalu a šlachy se do sebe schodovitě zasouvají. 

Při kontrakci svalu v něm tak dochází k tahu, který je plynule přenesen na vazivo svalu, 

poté na vazivo šlachy a posléze na vlastní vlákna šlachy. Toto kaskádovité uspořádání 

přechodu sval-šlacha ~išťuje mechanickou pevnost a pružný a elastický přenos síly 

svalové kontrakce na skelet. 

Šlacha se obvykle upíná na kostní drsnatiny, výběžky, hrany a linie - obecně 

tedy můžeme říci, že se jedná o prominující místa na kosti. (Dylevský, 2000) 

2.1.3 Spojení šlacha-kost, kost-šlacha 

Toto spojení bývá realizováno prostřednictvím svalového úponu (insertio) nebo 

svalového začátku (origo) buď pomocí periostu, nebo přímým přechodem vláken šlachy 

do kostní kompakty. 
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Do periostu se nejčastěji upínají svaly mající oválný nebo kruhovitý průřez a 

šlachy jdoucí do oblasti kostních dialýz (př. m. pectoralis major, m. latissimus dorsi, .. ) 

Při takovémto způsobu úponu šlachy do kostního periostu rozlišujeme centrální a 

periferní zónu. Centrální vlákna představují tuhý, ale pružný buněčný materiál mezi 

šroubovicemi kolagenních vláken, zajišťující absorbující trh svalové kontrakce. 

Periferní (okrajová) vlákna šlachy přecházejí do vaziva kostního periostu. 

Do kostní kompakty se upínají šlachy svalů v místech, kde kost není kryta 

periostem. Příkladem mohou být některá místa na femuru - linea intertrochanterica, 

crista intertrochanterica, .condylus lateralis et medialis, apod. (Dylevský, 2000) 

2.1.4 Přídatné orgány šlach 

Přídatné orgány - burzy a šlachové pochvy - chrání povrch šlach před 

mechanických poškozením při jejich průchodu přes kostěný či chrupavčitý podklad. 

(Čihák, 2001) 

2.1.4.1 Burzy 

Burzy (bursae synoviales) jsou váčky, které vznikají z podkožního vaziva 

v místech zvýšeného mechanického zatížení. Ta bývají převážně na končetinách 

v místech, kde jsou šlachy v kontaktu s kostěným nebo chrupavčitým podkladem, nebo 

kde naléhají na kloubní pouzdra. (Čihák, 2001) 

Po dlouhodobém mechanickém zatížení burz mohou vzniknout velmi bolestivé 

záněty (bursitis synovialis). Typická lokalizace těchto zánětů je v oblasti ramenního a 

kolenního kloubu. Neléčené bursitidy mohou vést až ke kalcifikaci poškozeného váčku. 

Lze je odstranit metodami fyzikální terapie, popř. chirurgickým zákrokem. (Dylevský, 

2000) 

2.1.4.2 Šlachové pochvy 

V případě šlachových pochev (vaginae synoviales) se jedná o trubicovité burzy 

obklopující šlachy, které prochází nad kloubními pouzdry nebo zahýbají kolem 

kostěného podkladu, o který se šlachy třou. Typické jsou pro oblast ruky (prstů a dlaně), 

nohy a ramenního kloubu. 

Prostředí šlachových pochev - uzavřených trubic - je "ideální" pro šíření 

hnisavé infekce. Hromadící se hnis šlachovou pochvu rozpíná, rozpínající se pochva 
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utiskuje cévy a může vést až k úplné zástavě krevního zásobení šlachy s jejím 

následným nekrotickým rozkladem. (Čihák, 2001) 

2.1.5 Cévní zásobení šlach 

Cévní zásobení šlach je velice chudé. Dlouhé šlachy mají samostatné cévní 

zásobení- cévy odstupující z okolních cévních kmenů. Krátké šlachy jsou vyživovány 

z cév svalových bříšek a periostu, často pouhou difúzí. V důsledku nedostatečného 

cévního zásobení šlach je jejich hojení při případném poškození dosti obtížné. Při 

přerušení šlachy navíc dochází k oddálení postižených konců, šlacha v tomto případě 

nemá dostatečné množství buněk, které by mohla k obnově šlachového spojení využít. 

Pro úspěšné zhojení přerušené šlachy je nezbytné přiblížení postižených okrajů, jejich 

sešití v průběhu řezných ploch a ošetření okrajů šlachy. Při hojení šlachy se produkují 

nová kolagenní vlákna, obnovuje se cévní řečiště a krevní cirkulace šlachy. Nově 

vzniklá kolagenní vlákna jsou neuspořádaná a fyziologická textura šlachy se pomalu 

obnovuje až v průběhu postupného zatěžování během rehabilitace. (Dylevský, 2000) 

2.2 Úrazy a poškození šlach 

2.2.1 Rozsah poškození 

Poškození se většinou týká svalů končetin, ale poškozeny mohou být i svaly 

trupu. V případě končetin se poškození týká většinou jednoho svalu, resp. šlachy, 

přičemž platí, že rozsah poškození je přímo úměrný velikosti působící síly a nepřímo 

úměrný času úrazového děje. (Rotman, Machold; 1999-2000) 

2.2.2 Poranění šlach a svalů 

Průměr šlachy a svalu se udává v poměru 1:30, u Achillovy šlachy 1:120. 

Pevnost šlachy je značná- šlacha unese hmotnost 6-10 kg na 1 mm2 průřezu. (Čihák, 

2001) Přesto je právě šlacha v řetězci sval - šlacha- úpon tím nejslabším článkem. 

Nepřesahuje-li zátěž hranici tolerance jednotlivých stavebních komponent organismu, je 

organismus schopen ji kompenzovat. Tělo se se zátěží vyrovná adaptací na vzniklé 

zátěžové podmínky - při dlouhotrvajících hraničních zátěžových stavech však dochází 
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k selhání této adaptace - žádná šlacha dlouhodobě nevydrží zátěž, která dosahuje meze 

nosnosti tkání. (Kolektiv autorů, 1997) 

V případě poranění šlach a svalů, se pak jedná o následující možnosti jejich 

strukturálního poškození: 

natažení - mikroskopické podélné poškození svalových vláken a šlach 

natržení - částečné makroskopické příčné poškození svalů a šlach 

přetržení - úplné makroskopické příčné poškození svalů a šlach 

V oblasti ruky bývají nejčastěji postiženy šlachy ohýbačů prstů a jejich dlaňové 

pochvy. V oblasti ramenního kloubu bývá nejčastěji postižena šlacha m. biceps brachii 

caput longum. V oblasti nohy se nejčastěji hovoří o poranění Achillovy šlachy. 

(Novotný, 1997) 

2.2.3 Příčiny poranění 

Příčin poranění může být hned několik. Mezi ty nejčastější příčiny ruptur šlach 

patří následující: 

nedostatečná pevnost a pružnost šlachy v poměru k síle svalu 

aktivní pohyb provedený velkou silou - odraz, výskok, start, zrychlení, brzdění, hod, 

vrh, apod. 

porucha regulace zapojení svalu - koordinace napínacího svalového a inverzního 

napínacího reflexu 

prochlazení, nedostatečné prohřátí (rozcvičení) 

dlouhotrvající mechanické poškozování (př. monotónní, často nesprávně prováděný 

pohyb) 

pád, řezná rána, apod. 

2.2.4 Rizikové prostředí a rizikové faktory 

Nejčastěji dochází k úrazům tam, kde jsou struktury pohybového aparátu 

extrémně zatěžovány, nebo naopak tam, kde zatěžovány nejsou- pak i nepatmý impulz 

může způsobit poranění. Existuje celá řada podmínek a faktorů, které se významnou 

mírou podílejí na vzniku případného poranění šlachy. Patří mezi ně: 

vyšší hmotnost, věk, pohlaví (s větší predispozicí u žen) 

špatná viditelnost vlivem přírodních faktorů nebo znečištění: vzduch - mlha, sněžení, 

kouř, dým; voda - kal, řasy 

12 



klimatické podmínky: teplo, chlad, vlhko, sucho, vítr, nadmořská výška, sluneční 

záření, déšť, sníh, voda, vodní proudy a vlny, hloubka 

povrch dráhy, hřiště, nářadí, břeh (kluzký, drsný, s hroty) znemožňující potřebnou 

oporu, zabrzdění nebo nezabrzdění pohybu 

kontakty (nárazy, údery, srážky) se sportovním náčiním, hřištěm, okolními předměty, 

zvířaty, s protihráči, spoluhráči, rozhodčími, diváky, stromy, větvemi, zdmi, domy, 

sloupy; charakter břehů a dna (kameny), ostré hrany bazénů, zavalení lavinou atd. 

rizikové sporty: 

- s úmyslným kontaktem - box, rugby, házená, .. 

- s rizikem pádu - lezení, akrobatické i sjezdové lyžování, sportovní gymnastika, 

cyklistika, .. 

- vlivem náhlých změn zevních podmínek (teplo, chlad, vlhko, sucho, vítr, déšť, sníh, 

voda, nadmořská výška, sluneční záření, vodní proudy a vlny) - horolezectví, 

dálkové plavání, jachting na dlouhé vzdálenosti, paragliding, letectví, .. 

- vlivem extrémní zátěže- silové (vzpírání, posilování s velkými zátěžemi, .. ) 

- obratnostní - sportovní gymnastika, akrobatické lyžování, .. 

- vytrvalostní - běžecký či cyklomaraton, triatlon, dálkové plavání, .. 

špatný odhad situace a podmínek - pády, nárazy, doskoky atd. 

špatně vykonaný pohyb v důsledku ztráty koncentrace, celkové únavy, nedostatečného 

tréninku, přecenění sil 

špatná orientace v prostoru, snížené kognitivní funkce 

přetížení struktur pohybového aparátu - nepřiměřené zatížení při nedostatečné adaptaci 

na zatížení 

nižší pevnost - kosti, vazy, šlachy a svaly - po úrazech, po nedostatečném posilování 

menší rozsah pohybu- klouby, vazy, šlachy, svaly- po nedostatečném protahování 

nedostatečné rozehřátí a rozcvičení 

agresivní chování, psychická instabilita - afekt 

nedostatečná informovanost o rizicích, neschopnost poznat a respektovat rizika 

nepoužívání ochranných pomůcek- přílby, brýle, rukavice, chrániče různých částí těla 

nepoužívání správného obutí- velikost, tvar, pružnost, pevnost, prodyšnost, podrážka 

nepoužívání správného oblečení - švy, struktura podporující termoregulaci 

(Novotný, 1997; Kolektiv autorů, 1997) 
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2.2.5 Následky a komplikace poranění šlach 

Ačkoliv dnešní medicína dosáhla vysoké úrovně, není všemocná - poranění 

šlach s sebou nese samozřejmě i své následky a možné komplikace, které se mohou i při 

perfektní lékařské a rehabilitační péči vyskytnout. Patří mezi ně především: 

částečná až úplná ztráta funkce, bolest 

nebezpečí útlaku tkání otokem a hematomem 

zánět natrženého svalu 

hypotrofie natrženého či atrofie přetrženého svalu 

hojení natrženého svalu méněcennou jizvou (Novotný, 1997) 

2.3 Diagnostika 

Při diagnostice poranění je nutné zjistit časový interval od vzniku úrazu, 

mechanizmus úrazu, prostředí, v jakém k němu došlo (infekční, znečištěné, apod.), 

v neposlední řadě také pozici končetiny v momentě poranění. Dále je potřeba zjistit, zda 

se jedná o samostatné poranění šlachy či jsou-li porušeny i periferní nervy, eventuálně 

cévy a skelet. (Dylevský, Smrčka; 1999) 

Rentgenové snímky při poranění šlach nelze uplatnit, jelikož nezobrazují 

měkké tkáně. Mezi zobrazovací metody, které jsou z diagnostického hlediska užitečné, 

patří vyšetření prostřednictvím magnetické rezonance (MRl), ultrazvuku (UZ), 

počítačové tomografie (CT), atd. (Sammarco, 1994) 

Pro terapeutické vyšetření se používají speciální testy, které jsou podrobněji 

popsány v příslušných kapitolách. 

2.4 Obecné zásady terapie po rupturách šlach 

Při přetržení šlachy (např. po pádu) se může ozvat prasknutí a následuje prudká 

bolest v průběhu postižené šlachy. Ta by měla být nejpozději do 24 hodin chirurgicky 

ošetřena- platí však, že čím dříve je chirurgický zákrok proveden, tím lépe. Strukturální 

pevnost šlachy se obnovuje asi po 6ti týdnech, funkční pevnost šlachy ale asi až do 3 

měsíců (některé zdroje uvádí 6-9 měsíců!) po operaci, proto je nutné vyhnout se v této 



době jakékoliv větší zátěži, která by mohla přispět k obnovení zranění. V prvních 

hodinách po úraze by se mělo bez prodlení zahájit ochlazování ledem, poté následují 

střídavé horké a studené koupele, elektroléčba a léčebná tělesná výchova. Důsledné 

počáteční znehybnění a zklidnění zkracuje dobu léčení a následné rehabilitace. Obecně 

ale platí, že šlachu nesmíme nechat zatuhnout - v daném kloubu musí dovolit pohyb. 

Nutnáje prevence vzniku hematomu a infekce. (Rotman, Machold; 1999-2000) 

Šlachová sutura se provádí v bezkrevnosti a celkové (u dětí) nebo částečné 

anestezii. Základem dobré šlachové sutury je přehledné operační pole. Operační zákrok 

probíhá v pořadí: osteosyntéza kostěného podkladu, sutura šlachy, sutura cév a nervů. 

Úprava šlachových konců není většinou nutná. Šicí materiál by měl být traumatický 

(monofilové neresorbovatelné vlákno). Principem správně provedené sutury je zajištění 

hladkého povrchu šlachy, bez uzlů a zbytků šicího materiálu, aby pohyb šlachy 

v prstovém kanálu nebyl ničím rušen. V dnešní době se užívá celá řada metod šlachové 

sutury, jako nejvýhodnější se však jeví technika zkříženého ("krabičkového") stehu, 

který v roce 1969 (modifikovaný v roce 1988)publikoval Kessler. Pro všechny techniky 

platí základní pravidlo minimální destrukce cév, těsně nasedající adaptace a hladký 

povrch suturované šlachy. Sutura musí být dostatečně pevná, odpovídající kladeným 

nárokům na tah. (Dylevský, Smrčka; 1999) 

.. 

Typy šlachových sutur (převzato z Dylevský, Smrčka; 1999) 

Hojení šlachy probíhá ve třech fázích: 

fáze granulační- první týden, zánětlivá reakce- počátek hojení suturované šlachy 

fáze proliferační - druhý a třetí týden, intenzivní tvorba kolagenu se změnou jeho 

orientace do podélné osy šlachy, mezi devátým až patnáctým pooperačním dnem je 

pevnost šlachové sutury nejmenší 

fáze remodelační - pátý až osmý týden, vytváření fyzikální vlastnosti šlachy 

(Pokorný, 2002) 
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Do 48 hodin po operaci se začíná s tzv. časnou rehabilitací. Pro cvičení platí 

následující zásady: 

1. vyžadovaný pohyb naučíme na zdravé končetině 

2. při cvičení postupujeme od periferie k centru 

3. na začátku cvičení každý pohyb opakujeme třikrát a cvičíme několikrát denně 

4. při každém cvičení procvičujeme i zdravé svaly 

5. nejsou-li klouby volné, cvičíme s dopomocí, jsou-li volné, cvičíme aktivně, 

později se stupňovaným odporem 

6. nakonec se cvičí koordinace úchopů Gedná-li se o poranění šlach ruky) 

První den po operaci se požaduje při fixaci proximální části kloubu pohyb 

distální části kloubu. Při fixaci se nesmí tlačit na šlachu pro možnost vzniku 

mikrotraumat. Od druhého dne se dbá na zvětšování pohyblivosti ztuhlých kloubů 

pomocí aktivních stimulačních pohybů, facilitace šlachy (dráždění průběhu šlachy 

dotekem či mírných tlakem). (Dylevský, Smrčka; 1999) 

2.5 Nejčastější úrazy šlach 

2.5.1 Horní končetina 

2.5.1.1 Ruptura šlachy m. biceps brachii caput longum 

K ruptuře m. biceps brachii caput longum dochází při náhlé nadměrné svalové 

kontrakci. Najejím vzniku se významně podílí degenerativní změny související s věkem 

a s opakovanou profesní či sportovní mikrotraumatizací šlachy. U sportovců může mít 

svůj vliv i užívání anabolik. 

Rozlišujeme rupturu proximální a distální. (Pokorný, 2002) 

2.5.1.1.1 Ruptura proximální 

Ruptura proximální části šlachy m. biceps brachii caput longum bývá častější. 

Lze ji snadno diagnostikovat změnou konfigurace paže - na první pohled je patrný 

distální pokles dlouhé hlavy bicepsu. Proximální ruptura neomezuje pohyb v lokti ve 

smyslu flexe, protože ten zajišťuje krátká hlava bicepsu (m. biceps brachii caput brevis), 

výrazně se však snižuje svalová síla. 
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Léčba může být konzervativní nebo chirurgická - zvolený léčebný postup 

záleží na věku pacienta, jeho funkčních nárocích a na toleranci kosmetického defektu. 

Chirurgická léčba spočívá v našití distálního konce šlachy na krátkou hlavu bicepsu při 

m. coracobrachialis. Tím se upraví deficit svalové síly a docílí se tak i poměrně dobrého 

kosmetického efektu. Konzervativní léčba spočívá ve zklidnění končetiny s použitím 

šátkového závěsu po dobu 2-3 týdnů. Po odeznění bolesti se začíná cvičit pohyb 

s postupným přidáváním svalové zátěže - ne však dříve než za 6-8 týdnů. 

Prognóza proximálních ruptur šlachy dlouhé hlavy bicepsu Je dobrá. 

Komplikací může být retrakce proximální části šlachy do ramenního kloubu, která se 

projeví bolestí na přední ploše hlavice humeru a při aktivní elevaci končetiny. (Pokorný, 

2002) 

2.5.1.1.2 Ruptura distální 

V případě distální ruptury se jedná o poměrně vzácný jev, při kterém dochází 

k vytržení úponu dlouhé hlavy bicepsu z tuberculum radii -tím je funkce i svalová síla 

bicepsu zcela eliminována. Aktivní flexi v loketním kloubu umožňuje především m. 

brachialis. 

Při distální ruptuře bývá upřednostňován chirurgický léčebný postup, který 

spočívá v reinzerci šlachy na tuberculum radii. Volí se ventrální operační přístup 

(anatomicky náročnější) nebo dorzolaterální přístup dle Boyda. (Pokorný, 2002) 

2.5.1.2 Ruptura šlachy m. supraspinatus 

Často postihuje starší sportovce - k ruptuře šlachy dochází na podkladě 

degenerativních změn podmíněných věkem a také opakovanou mikrotraumatizací. 

Úrazu předchází po delší dobu trvající bolesti pod akromionem, na tuberculum majus 

humeri a při abdukci paže. Ruptura šlachy m. supraspinatus postihuje také mladší 

oštěpaře a tenisty při prudkých smečích a servisech. Vliv může mít samozřejmě i 

profesionální zátěž. Jednorázové roztržení zdravé šlachy m. supraspinatus je však 

vzácné. 

Vyšetření ruptury šlachy m. supraspinatus je založeno na funkčním omezení 

ramenního kloubu. M. supraspinatus během elevace paže udržuje hlavici humeru 

v kloubu. Při ruptuře jeho šlachy dochází vlivem kontrakce m. deltoideus k vytahování 

hlavice humeru směrem kraniálním a aktivní abdukce nad 60° pak není možná, přičemž 

ale pasivní pohyb není blokován. 
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Léčba může být opět konzervativní nebo chirurgická. Konzervativní postup se 

aplikuje především u starších pacientů, a nebo v případech, kde nelze odlišit rupturu 

šlachy od tzv. akutně exacerbovaného impingement syndromu. Používá se závěs či 

abdukční dlaha, postupná rehabilitace a ultrazvuk. Chirurgický zákrok se volí především 

u mladých sportovců. Ramenní kloub se pak pooperačně zklidňuje v abdukční dlaze. 

Prognóza ruptury šlachy m. supraspinatus je u mladých lidí dobrá, u starších ovlivňují 

výsledek především artrotické změny v ramenním kloubu. (Pokorný, 2002) 

2.5.1.3 Poranění šlach ruky 

Ruka a její funkce má pro člověka nenahraditelný význam. Uchopovací funkce 

ruky je umožněna uspořádáním muskulotendinózního aparátu. Muskulotendinózní 

aparát lze rozdělit na skupinu extenzorů a flexorů, neměli bychom zapomínat ani na 

drobné svaly ruky (mm. interossei a mm. lumbrikales). (Pokorný, 2002) 

2.5.1.3.1 Extenzorr ruky 

Extenzory ruky jsou umístěny povrchně a na prstech se ztenčují až na tloušťku 

fascie, což zapříčiňuje menší pevnost šlachy a jejich častá poranění. Mezi extenzory 

ruky patří m. extenzor digitorum communis, m. extenzor digiti minimi, m. extenzor 

carpi ulnaris, m. extenzor indicis, m. extenzor pollicis longus et brevis a často 

opomíjené mm. interossei dorsales a mm. lumbricales. (Čihák, 2001) 

V roce 1980 bylo na kongresu v Rotterdamu přijato rozdělení poranění 

extenzorových šlach do osmi zón dle Verdana. (Tubiana, 1984) 

• tříčlánkové prsty 

zóna1 - nad distálním interphalangeálním kloubem (DIP) 

- zóna2 - nad středním článkem 

- zóna3 - nad proximálním interphalangeálním kloubem (PIP) 

- zóna4 - nad základním článkem 

zóna5 -nad metakrapophalangeálním kloubem (MP) 

- zóna6 - oblast dorza ruky 

zóna7 - pod dorzálním zápěstním retinakulem 

- zóna8 - distální předloktí 
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• palec 

- zónaT1 - nad interphalangeálním kloubem 

(IP) 

- zónaT2 - nad proximálním článkem 

zónaT3 nad metakarpophalangeálním 

kloubem (MP) . -~ · ~ :1; 

zónaT 4 - nad prvním metakarpem 

- zóna7 - pod dorzálním zápěstním retinakulem 

- zóna8 - distální oblast předloktí 

(převzato z Dylevský, Smrčka, Mařík; 1998) 

Možnou příčinou ruptury šlachy může být (vyjma úrazových mechanismů) 

revmatoidní artritida. Nejčastěji dochází k ruptuře šlachy dlouhého extenzoru palce a 

společného natahovače 4 a 5 prstu. Prvotním příznakem možné ruptury bývá 

tenosynovitida s projevem přesně ohraničeného zduření v průběhu šlachy. Ruptury 

šlach u revmatika s sebou nesou poškození v daleko větším rozsahu než ruptury 

úrazové, pouhá sutura nestačí a často se musí nahradit poškozený úsek šlachy vhodným 

transplantátem. (Dylevský, Smrčka, Mařík; 1998) 

Poranění šlach extenzorů ruky lze rozdělit do následujících několika skupin: 

přerušení šlachy extenzoru v jeho úponové části - vzniká tzv. kladívkový prst 

(převzato z Dylevský, Smrčka, Mařík; 1998) 
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- přerušení středního extenzorového pruhu - vzniká tzv. poranění knoflíkové dírky 

(boutonnier) 

(převzato z Dylevský, Smrčka, Mařík; 1998) 

- přerušení šlachy v oblasti MP kloubu 

- přerušení šlachy v oblasti dorza ruky 

- přerušení šlachy m. extenzor pollicis longus 

Pro diagnostiku ruptur jednotlivých šlach se využívá speciálních testů, jejichž 

správné provedení dokáže určit, o jaký typ ruptury se jedná - extenzory se musí 

vyšetřovat odděleně, protože patologické obrazy při jejich postižení jsou rozdílné. 

V případě šlachy m. extenzor diggitorum communis se vyšetřuje funkce šlachy 

v pasivní extenzi zápěstí za současné fixace dorza proximálního článku. Flekční 

postavení distálního článku ("kladívkovitý prst") svědčí o odtržené šlaše extenzoru 

v místě její distální inzerce. Zvláštní formou kladívkového prstu je úrazová nebo 

vrozená deformace typu "labutí šíje". Dochází při ní k retrakci extenzorového aparátu 

při přerušení šlachy v oblasti PIP kloubu, avšak za současného zachování úponu 

interoseálního svalu na bazi proximálního článku. 

Deformita labutí šíje, u levé ruky korigována speciálně upravenými dlahami 
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Po rekonstrukci labutí šíje (přejato z Dylevský, Smrčka, Mařík; 1998) 

Hovoříme-li o přerušení středního extenzorového pruhu - tedy o deformaci 

typu "knoflíkové dírky" - dochází v tomto případě k přerušení na úrovni baze středního 

článku s následnou volární dislokací laterálně rozestouplé aponeurózy. Střední článek 

prstu je flektován tahem povrchního flexoru, oproti tomu distální článek je extendován 

intaktním terminálním úponem extenzoru. 

Při izolovaném poškození šlachy m. extenzor indicis proprius se používá test, 

kdy terapeut drží proximální článek ukazováku v extenzi proti odporu. Funkci m. 

extenzor diggitorum communis při tom eliminuje flexí MP kloubů III. a IV. prstu. 

Přerušení šlachy extenzoru v jeho úponové části - tedy kladívkový prst - se 

léčí konzervativně nebo chirurgicky. Konzervativní léčba spočívá ve fixaci distálního 

článku v hyperextenzi za současné semiflexi v PIP. K fixaci se používá volární prstová 

dlažka po dobu 6 týdnů (přičemž po 3 týdnech lze fixaci PIP uvolnit a použít kratší 

dlažku). Chirurgická léčba spočívá v sešití suturované šlachy s následným 2-3 týdenním 

odlehčením a preventivní krátkou transfixací tzv. K-drátkem. Použití dlahy je obdobné 

jako u konzervativního postupu. 

Přerušením středního extenzorového pruhu vzniká tzv. poranění knoflíkové 

dírky. I v tomto případě lze aplikovat konzervativní nebo chirurgickou léčbu. V případě 

prvním se fixují PIP v extenčním postavení na prstové dlažce po dobu 6 týdnů. 

Pravděpodobnost zhojení v tomto případě není ovšem nijak vysoká a následný 
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chirurgický korekční zákrok bývá náročnější - proto se přednostně volí primární sutura 

extenzorového pruhu. 

Přerušení šlachy v oblasti MP kloubu se řeší chirurgickým zákrokem - suturou 

šlachy - s následnou imobilizací zápěstí v extenzi a 10° semiflexí v MP kloubu po 

dobu 4 týdnů. Pohyb distálních článků přitom lze po 14 dnech uvolnit. 

Chirurgický zákrok při přerušení šlachy v oblasti dorza ruky představuje 

poměrně snadný a šetrný operační zákrok, který má zabránit peritendinózním srůstům. 

Po operaci následuje 4-5 týdenní imobilizace zápěstí ve 45° dorzální flexi. (Pokorný, 

2002) 

Po provedeném chirurgickém výkonu je nutné klást důraz na rehabilitační 

cvičení, aby se zamezilo jizevnaté fixaci ke kůži a ke kosti (k čemuž má saturovaná 

šlacha přirozenou tendenci) s následným zmenšením rozsahu pohybu. Při výběru 

možného terapeutického přístupu je důležitá komunikace terapeuta s chirurgem, který 

viděl kvalitu šlachy a sutury a lůžko, po kterém se šlacha pohybovala. Aby se jizva 

dostatečně zpevnila, musí být po určitou dobu chráněna proti nadměrnému tahu. K tomu 

velice dobře slouží dynamické dlahy, jejichž typ odpovídá zóně postižení. Používají se 

v případě dobré kvality šlachy, dobré sutury a hladkého lůžka, kde se přiloží na všechny 

čtyři prsty (i v případě, že byl operován pouze jeden z nich). Dynamická dlaha dovoluje 

limitovanou aktivní flexi s následnou plnou pasivní extenzí. Dlahu nosí pacient celý 

den a cvičí 10x za hodinu. Na noc se používá polohovací dlaha, která drží prsty v 

maximální extenzi. Pokud kvalita šlachy či sutury není tak dobrá a lůžko je jizevnaté, 

ponechá se operovaná ruka v klidu po tři týdny s MP klouby v extenzi, následující tři 

týdny se pokračuje jako v předchozím případě. Při špatné kvalitě šlach se ponechá ruka 

v klidu po dobu šesti týdnů s MP klouby v extenzi. (Dylevský, Smrčka, Mařík; 1998) 

2.5.1.3.2 Flexory ruky 

Mezi flexory ruky patří: m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. 

palmaris longus et brevis, mm lumbricales a mm. interossei palmares. Tříčlánkové prsty 

(všechny vyjma palce) mají dvě flexorové šlachy - šlacha povrchového flexoru se upíná 

na střední část druhého článku, šlacha hlubokého flexoru na článek distální. Šlachy 

povrchových i hlubokých flexorů probíhají v osteofibrózním kanálu, který je tvořen 

šlachovou pochvou a systémem osmi poutek (palec má poutka pouze tři). Tato šlachová 

poutka fixují šlachovou pochvu (končící v úrovni DIP) ke skeletu. (Čihák, 2001) 
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Podle lokalizace poranění šlach flexorů definoval Kleinert v roce 1980 pět zón 

pro prsty a pět zón pro palec. 

• tříčlánkové prsty 

- zóna 1 - distálně od PIP kloubu 

- zóna 2 - PIP kloub po distální dlaňovou rýhu 

- zóna 3 - distální dlaňová rýha po distální okraj karpálního tunelu 

- zóna 4 - karpální tunel (obsahuje šlachy m. flexor carpi radialis, m flexor pollicis 

longus, m. flexor digitorum superficialis et pro fundus) 

- zóna 5 - proximálně od karpálního tunelu 

- vrstva povrchová (m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m. 

flexor carpi ulnaris) 

- vrstva střední (m. flexor digitorum superficialis) 

- vrstva hluboká (m. flexor digitorum profundus, m. flexor pollicis longus, m. pronator 

quadratus) 

• palec 

- zóna Tl - distálně od IP kloubu 

- zóna T2 - IP kloub - tenarová rýha 

- zóna T3 - tenarová rýha - distální okraj karpálního tunelu 

- zóna 4 a zóna 5- odpovídají zónám tříčlánkových prstů (Dylevský, Smrčka; 1999) 

V případě flexorových šlach nejsou jejich ruptury při revmatoidní artritidě tak 

časté jako u šlach extenzorů (viz výše). Při revmatoidní artritidě může dojít k invazi 

tenosynovitidy či k otěru o kostní plošky. K otěru dochází o tyto kosti (řazeny sestupně) 

- os scaphoideum, os trapezium, distální část ulny, os hamatum, os lunatum a distální 

část radia. U hlubokých flexorů se ruptury vyskytují se snižující se frekvencí v sestupné 

řadě ulnámím směrem k malíku, nejčastější jsou ruptury m. flexor pollicis longus a 

hlubokého flexoru ukazováku (patrně vlivem blízkosti os scaphoideum). U povrchových 

flexorů se snižuje frekvence výskytu v pořadí radiálně směrem k ukazováku. 

Při vyšetření funkce flexorů se postupuje následovně. Pokud provedeme 

pasivní extenzi všech prstů - mimo vyšetřovaného - vyřadíme z funkce hluboký flexor a 

můžeme posoudit funkci flexoru povrchového. Volný pohyb distálního článku se snadno 

proveditelnou hyperextenzí svědčí o poškození hlubokého flexoru. Protože hluboký 

flexor zajišťuje flexi distální falangy (pohyb v DIP kloubu), lze zjistit jeho sílu 

protitlakem na bříška flektovaných prstů. Flekční pohyb distální falangy můžeme ověřit 
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uchopením zápěstí a dvou proximálních mezičlánkových kloubů v extenzi. V případě 

přerušení povrchového flexoru nedokáže pacient při fixaci základního článku 

vyšetřovaného prstu provést flexi v PIP kloubu. Při přerušení hlubokých i povrchových 

flexorů zůstává hybnost v MP kloubech (zajišťována funkcí mm. lumbricales a mm. 

interossei), což bývá zdrojem řady diagnostických omylů. (Dylevský, Smrčka; 1999) 

Při primárním ošetření rány nesmí být poranění šlachy přehlédnuto. Poranění 

flexorů se ošetřuje na aseptickém sále. Operatér by měl být technicky zacvičen na 

oddělení plastické chirurgie. 

Primární sutura by se měla provést do 24 hodin po ruptuře, odložená primární 

sutura do 2 týdnů, časná sekundární sutura za 2-5 týdnů a sekundární sutura po 5 

týdnech. Nejsou-li dokonalé podmínky pro provedení primární sutury, je lépe operaci 

odložit, ránu krýt vlhkým mulem a zařadit ošetření do plánovaného operačního 

programu. 

Aby se zabránilo tvorbě srůstů, cvičí se již 48 hodin po operaci. Principem této 

časné aktivní rehabilitace dle Kleinerta je vyvolání pasivního pohybu flexoru 

v osteofibrózním kanálu. Pasivního pohybu flexoru se dosáhne aktivním pohybem 

antagonisty (extenzoru) gumovým tahem a zpět. Odložená rehabilitace spočívá 

v imobilizaci zápěstí, které se fixuje sádrovým obvazem do 40° flexe, a MP kloubů 

(fixace do 20° flexe). Po třech týdnech se sádra sundává a začínají postupná aktivní 

cvičení. Pohyby se opakují 3-4x v průběhu celého dne každou hodinu. Cvičí se od 

periferie k centru za současného symetrického cvičení zdravé HK. Dnes se metoda 

odložené rehabilitace používá jen u nespolupracujících pacientů. (Pokorný, 2002) 

Faktory podporující vznik srůstů (adhezí) zahrnují: místní tkáňové trauma 

vzniklé iatrogenně nebo vlivem původního poranění, ischémii nebo imobilizaci šlachy a 

v neposlední řadě excizi šlachové pochvy. 

V roce 1986 Tubiana klasifikoval rehabilitační cvičební metody po operaci 

flexorových šlach ruky do třech skupin- metody pasivní, semiaktivní a aktivní. Pasivní 

rehabilitační metody zahrnují Duran-Hauserovu a Cooneyovu metodu. K semiaktivním 

patří Kleinertova metoda. Mezi aktivní pak metoda Manterova, metoda "place and 

hold", Belfastská a metoda aktivní mobilizace používaná týmem v Grenoblu. 

(Dylevský, Smrčka; 1999) 

Mezi nejdůležitější ukazatele operačního výsledku sutury flexorové šlachy 

patří rozsah pohybu, svalový test, sevření do pěsti a do špetky a kontrola edému. 

Základním hodnotícím ukazatelem je rozsah pohybu, měřený kovovým či plastickým 
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úhloměrem, který se měří hned na začátku léčby a při každé následující návštěvě. Při 

měření se musí počítat s odchylkou v měření cca 5 stupňů. 

Optimální rozsah pohybu v jednotlivých partiích ruky měřený při aktivní 

provedení pohybuje následující: 

předloktí supinace, pronace 

zápěstí extenze 

flexe 

radiální dukce 

80-90° 

0-70° 

0-80° 

0-20° 

ulnární dukce 0-30° 

prsty součet aktivních rozsahů pohybů 

pro všechny klouby u druhého až pátého prstu je 260° 

Svalový test pomáhá při volbě léčebného programu a upozorňuje na oslabená 

místa, na která by se měl pacient při cvičebním režimu zaměřit. Síla sevření do pěsti a 

síla ve špetce je objektivně hodnocena dynamometrem, přičemž pro srovnání je důležité 

porovnání se zdravou rukou. Hodnocení edému se provádí volumometrem pro celou 

končetinu. Srovnává se objem vytlačené vody edematózní končetiny s objemem 

vytlačené vody u zdravé končetiny. V praxi se ale mnohem častěji využívá měření 

obvodu pomocí měkké měřící pásky (krejčovského metru). 

Důležité je porovnání stavu před a po operaci, proto se měří vzdálenost prstu 

od distální rýhy dlaně před operací a po ní a rozsah pohybu aktivním či pasivním 

pohybem s porovnáním se zdravou končetinou. (Dylevský, Smrčka; 1999) 

2.5.2 Dolní končetina 

2.5.2.1 Poranění Achillovy šlachy 

Achillova šlacha je nejsilnější šlachou lidského těla. Jedná se o šlachu m. 

triceps surrae, který tvořím. gastrocnemius a m. soleus. Nosnost Achillovy šlachy činí 

asi 7000N. Její poranění postihuje zhruba 6,5 - 18% vytrvalostních běžců. Dalšími 

rizikovými sporty jsou fotbal, tenis, basketbal a tanec. Ruptury Achillovy šlachy bývají 

časté u "víkendových" sportovců, obzvláště u mužů středru'ho věku. (Scioli, 1994) 

Tradičním způsobem léčby ruptury šlach je chirurgický zákrok provedený do 

48 hodin po úrazu (viz 2.5.2.1.1). Ovšem odbornou studií, kterou provedli ve 

Výzkumném Rehabilitačním Centru v Musgrave Park Hospital, byla s úspěchem 
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představena kombinovaná neinvazivní a ortotická léčba ruptury Achillovy šlachy, která 

spočívá ve čtyřtýdenní fixaci kolenm'ho a hlezenního kloubu ve flexi s následným 

čtyřtýdenním použitím ortézy. Po uplynutí těchto osmi týdnů se mohli pacienti vrátit 

k běžným aktivitám. Výzkumu se účastnilo 32 pacientů (26 mužů a šest žen ve 

věkovém rozmezí 37 - 54 let). Doba léčby se pohybovala v průměru kolem dvou let (od 

šesti po 66 měsíců). Pacienti neuvádějí sekundární ruptury prokazatelně související 

s touto léčbou. Ke sportovním aktivitám bez omezení pohybu se vrátilo 62% pacientů. 

(Eames, McCarthy; 1997) 

2.5.2.1.1 Zavřená (krytá) akutní- ruptura 

Vzniká na podkladě degenerace Achillovy šlachy. K jejímu poranění dochází 

nejčastěji při intenzivní kontrakci m. triceps surrae při odrazech a prudkých startech při 

běhu, tvrdých dopadech, apod. Rupturu šlachy doprovází prudká, intenzívní bolest 

s pocitem prasknutí a někdy i s akustickým fenoménem. K tomuto poranění dochází 

často u tzv. rekreačních sportovců ve věku 40-50 let, kteří se po delší době relaxace 

k aktivní sportovní činnosti vracejí. Pokud bychom vyloučili vliv degenerace Achillovy 

šlachy na její ruptuře, dochází k jednorázovému poranění zdravé šlachy zcela výjimečně 

a j en při značném násilí. 

Při ruptuře Achillovy šlachy lze sledovat následující typické příznaky - setřelá 

kontura, palpační bolestivost, hmatné přerušení - brázda, oslabení svalové síly 

s nemožností stoje na špičce, omezená aktivní plantární flexe (do jisté míry ji zajišťuje 

činnost m. plantaris ), nevýbavný reflex Achillovy šlachy. 

Léčebnou metodou při ruptuře Achillovy šlachy zpravidla bývá akutní 

chirurgický zákrok spočívající v otevřené revizi a následné sutuře šlachy. Pokud by 

nedošlo k akutní operaci, hrozila by retrakce a edematózní prosáknutí pahýlů. Po 

operaci se fixuje sádrovou dlahou pod koleno s odlehčující plantární flexí v hlezenním 

kloubu. Ta se asi po 2 týdnech zmenšuje o polovinu. Celková doba znehybnění by měla 

být asi 6 týdnů. Po tomto chirurgickém zákroku se doporučuje používat obuv se 

zvýšeným podpatkem o cca 2 cm. (Pokorný, 2002) 

2.5.2.1.2 Achillodynie 

V případě achillodynie se jedná o chronické přetížení Achillovy šlachy se 

známkami mikrotraumatizace. Zejména u sportovců a tanečníků je Achillova šlacha 

vystavena nadměrné námaze. Častá a opakovaná mikrotraumatizace vede 
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k peritendinitidám a inzertní tendinopatii na kalkaneu. Krátkodobou úlevu od bolesti 

přináší obstřik kortikoidy, nese s sebou však poměrně vysoké riziko iatrogenní ruptury 

Achillovy šlachy. Dlouhodobé odlehčení, fyzioterapie a medikamentózní 

symptomatické léčení bývá pacienty špatně snášeno. Při prokázané peritendinitidě nebo 

kalkaneární burze je tedy nejúčinnějším a nejvhodnějším postupem chirurgický zákrok, 

kterým se provede peritendinektomie případně extirpace burzy. (Pokorný, 2002) 

2.5.2.1.3 Otevřená poranění Achillovy šlachy 

Zde se jedná především o sečné a řezné rány, způsobené nejrůznějšími 

předměty (srpy, skleněné střepy, kovové špony, apod.). Poranění Achillovy šlachy by 

nemělo být při úrazu distální části bérce, hlezna a paty přehlédnuto. Pooperační fixace 

trvá zpravidla 3 týdny. Pro postupnou mobilizaci a zátěž platí stejné zásady jako u 

poranění krytých (viz 2.5.2.1.1). (Pokorný, 2002) 

2.5.2.2 Poranění peroneálních svalů 

Úrazy peroneálních šlach jsou poměrně časté. Mohou být akutního i 

chronického charakteru. Poranění postihuje buď jednu nebo i obě šlachy zároveň. 

Ruptura těchto .šlach výrazně omezuje hybnost v hlezenním kloubu, ačkoliv jinak se 

může poranění jevit zcela asymptomaticky. (Sammarco, 1994) 

PL - m. peroneus longus 

PB - m. peroneus brevis (převzato ze Sammarco, 1994) 
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2.5.2.2.1 Ruptura šlachy m. peroneus brevis 

Při poranění šlachy m. peroneus brevis hraje bezesporu svou roli její 

anatomické uložení - nachází se mezi šlachou m. peroneus longus a fibulou (laterálním 

kotru'kem), což často vede k jejímu útlaku. K ruptuře dochází často u sportovců, kteří 

bez předchozího rozcvičení zahájí intenzivní sportovní činnost. Okamžitá bolest, která 

přetrvává obvykle ještě během 48 hodin po úraze, je lokalizována distálně od laterálního 

kotníku. Objevuje se otok a místo je velice citlivé na dotek. Rentgenové snímky rupturu 

šlachy a obecně abnormality měkkých tkání neodhalí, za to však mohou být nápomocné 

při podezření na zlomeninu kosti, artritidu a jiné kostní abnormality, které mohou 

s rupturou šlachy úzce souviset. 

Léčba zahrnuje okamžité ledování postižené oblasti, klid, tlakový obvaz 

kotníku a elevaci postižené končetiny. Často se aplikují také nesteroidní protizánětlivé 

léky. Pokud otok a bolest během 48 hodin ustoupí, může se povolit mírný pohyb 

v hlezenním kloubu a postupné zvyšování aktivity. Po úrazu se doporučuje nosit vysoké 

kotníkové boty, které omezují pohyb v kotníku a zabraňují tak jeho případnému 

poranění, a dále by měl pacient klást důraz na kvalitní rozcvičku a rozehřátí před 

výkonem. Pokud však konzervativní léčba není dostačující, doporučuje se chirurgický 

zákrok, spočívající v sutuře poraněné šlachy s následnou dvoutýdenní imobilizací. 

Chirurgický zákrok představuje odstranění poraněné a neživé tkáně z rány, rekonstrukci 

laterálních ligament kotníku a úpravu šlachy m. peroneus brevis (případně dalších 

šlach). Šlacha m. peroneus brevis se sešívá se šlachou m. peroneus longus, přičemž 

fyziologická funkce krátkého peroneálního svalu může být částečně zachována. Po 

operaci zůstává hlezenní kloub ve dvoutýdenní imobilizaci, po ní následuje rehabilitační 

léčba s využitím motorové dlahy, pro postupné zvýšení rozsahu v hlezenním kloubu. 

K ruptuře šlachy m. peroneus brevis dochází často vlivem zánětlivého 

onemocnění šlachy. Náhlá změna polohy nohy za současné kontrakce krátkého 

peroneálm'ho svalu může způsobit zlomeninu proximální části pátého metatarsu. 

(Sammarco, 1994) · 

2.5.2.2.2 . Ruptura šlachy m. peroneus longus 

Podobně jako u předchozího poranění, i tady dochází k ruptuře často při 

sportovních aktivitách bez předchozího potřebného rozcvičení a rozehřátí. Bolest 

vyzařuje do oblasti laterální části patní kosti, která je i palpačně velice citlivá. 

Konzervativní léčba spočívá v podání nesteroidních protizánětlivých léčiv, v ledování a 

28 



ve znehybnění hlezenního kloubu s následnou rehabilitační péčí. Často však bývá 

ruptura šlachy spojena s frakturou fibuly a pak je nutné chirurgicky ošetřit nejen kost, 

ale provést i suturu postižené šlachy. Během následujících šesti týdnů po operaci by 

mělo v rámci rehabilitačm'ho programu dojít k obnově aktivní hybnosti. K aktivní 

sportovní činnosti se však doporučuje návrat až v momentě, kdy operovaná končetina 

dosahuje 90% výkonu zdravé končetiny. (Sammarco, 1994) 
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3 CAST SPECIALNI 

3.1 Metodika práce 

Speciální část mé bakalářské práce je založena na zpracování kazuistiky během 

čtyřtýdenní praxe, kterou jsem vykonávala v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 

Střešovicích. 

Spolupráce s pacientkou započala dnem její první návštěvy na ambulantním 

oddělení. V tento den byla odebrána anamnéza a proveden vstupní kineziologický 

rozbor. Pacientka měla docházet 3x týdně- vždy v pondělí, středu a pátek. Vzhledem 

k pracovnímu vytížení pacientky museli být termíny návštěv poupraveny tak, aby 

vyhovovali oběma stranám a především, aby současně s terapií mohla být aplikována i 

vodoléčba. Asi v polovině rehabilitačního procesu byl proveden kontrolní 

kineziologický rozbor. Vzhledem k mírně se lepšícímu stavu pacientky, jsme 

pokračovaly v započaté terapii. Při poslední návštěvě byl proveden výstupní 

kineziologický rozbor. 

Další cenné zkušenosti a poznatky jsem získávala ovšem i během terapií s 

ostatními ambulantními pacienty, kteří mi byli svěřeni do péče. 

Informace pro teoretickou část jsem čerpala převážně z knižních zdrojů 

v Národní lékařské knihovně a dále ze zdrojů internetových, které jsou také uvedeny 

v seznamu použité literatury. 

3.2 Vstupní data 

Vyšetřovaná osoba: A. M., žena 

Ročník: 1960 

Diagnóza: Stp. operaci peroneální šlachy pro inveterovaný úraz 

3.2.1 Výpis ze zdravotní dokumentace 

M70.8 

Subj.: Na ortopedii provedena sutura peroneální šlachy pro inveterovanou 

rupturu, úraz asi před rokem, nyní zhojena, odeslána k rhb. 

Obj.: Otok hlezna s maximem v okolí zevního kotníku, bez známek 

algodystrofie, lehce omezená plantární i dorzální FL, obě dukce prakticky O 
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3.2.2 Předchozí rehabilitace 

Předchozí rehabilitaci pacientka neguje. 

3.2.3 Indikace k rehabilitaci (plné znění doporučení lékaře) 

1 Ox vířivá lázeň na LDK 

1 Ox gonio + bolest + L TV LDK 

-pacientka je rehabilitována ambulantně 

3.3 Anamnéza 

RA: otec DM, jinak bezvýznamná 

OA: běžná dětská onemocnění, stp. operaci apendixu (rok 1995), úraz hlezenm'ho 

kloubu LDK (asi rok 2001), hypofunkce štítné žlázy, výhřez disku L4/5 (rok 

neuvádí) 

NO: září 2006 pád ze schodů tramvaje, na mechanismus pádu si nevzpomíná, 

zpevnění hlezenního kloubu v sádře, posléze v ortéze, poté docházela na RHB; 

20. listopadu 2006 operace- dg.: ruptura šlachy m. peroneus longus sin., poté 

5-6 týdnů sádra 

SA: žije se svým synem v bytě v přízemí, rozvedená, věnuje se tanci, turistice, 

fotografování a floristice, v součastné době není v pracovní neschopnosti! 

PA: učitelka NJ na středních školách (učí na 4 různých školách - dodatek z 8. 2. 

2007) 

AA: penicilinové preparáty, Biseptol 

GA: menstruace pravidelná asi od 12 let, 1 dítě (syn), narozen roku 1991, porod 

proběhl bez komplikací 

FA: Eutinox, antiepileptika (dodatek z 8. 2. 2007) 

Abúzus: neguje 
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3.4 Vstupní kineziologický rozbor ze dne 18.1edna 2007 

3.4.1 Status présens 

Pacientka uvádí bolestivost hlezenního kloubu, metatarsů a prstců LDK spíše na 

laterální straně, patrný otok zmiňované oblasti, bolest stálá, vystřelující směrem k nártu, 

v průběhu dne zhoršení obtíží. 

BMI = 29,38 (80kg/165cm) 

3.4.2 Vyšetření 

Vyšetření hlezenního kloubu a nohy LDK aspekcí: 

patrný otok prstců, nártu a hlezenního kloubu LDK, nejvýraznější je otok na zevní 

straně kotníku v místě po operační jizvy 

jizva klidná, cca 6 cm dlouhá, zarudlá 

patrné zvýšené prokrvení v oblasti bérce, kotníku a nártu LDK 

Vyšetření hlezenního kloubu a nohy LDK palpací: 

oblast nártu LDK zatuhlá a výrazně teplejší než tatáž oblast na PDK 

jizva palpačně bolestivá 

palpační bolestivost bérce v průběhu m. peroneus longus sinister 
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Vyšetření reflexních změn v oblasti hlezenního kloubu a nártu LDK: (Lewit, 2003) 

patrné zvýšené prokrvení LDK v oblasti hlezenm'ho kloubu a nártu 

posunlivost kůže a podkoží snížená na LDK 

jizva klidná, ale snížená protažitelnost a posunlivost 

Vyšetření vůle kloubní: (Rychlíková, 2002) 

IP klouby prstců LDK- nebylo možno provést z důvodu bolestivosti 

MP klouby prstců LDK - pro bolest neprovedeno 

joint play metatarsů LDK nulový 

vyšetření Lisfrankova kloubu - pro bolest nevyšetřeno 

joint play calcaneu- pro bolest nevyšetřeno 

talocrurální skloubení - pro bolest nevyšetřeno 

caput fibulae - volná, pruží bilat. 

patela- volná, pruží bilat. 

Vyšetření stoje aspekcí + vyšetření na 2 vahách 

zezadu 

symetrie tvaru a postavení nohou: dolní končetiny v mírné vnitřní rotaci, u PDK výraznější, 

patrný hypotonus m. rectus femoris pars medialis vpravo; PDK - dorzálněji, zatížení na 

laterální hraně; LDK- výrazné odlehčení, váha na laterální straně paty 

symetrie tvaru a tloušťky hlezna: patrný otok v místě pooperační jizvy - na laterální straně 

levého hlezenního kloubu, jizva klidná, ale zatuhlá a bolestivá 

symetrie podkolenních rýh: bez výrazných stranových rozdílů 

symetrie kontur stehen: hypotonus m. tensor fasciae latae bilat., hypotonus adduktorů kyčelního 

kloubu bilaterálně 

symetrie subgluteálních rýh: vlevo kaudálněji 

symetrie tonu hýžďových svalů: bez výrazných stranových rozdílů 

symetrie výšky lopat kostí pánevních: nebyly zjištěny výrazné stranové rozdíly 

symetrie thorakobrachiálního trojúhelníku: výraznější vpravo 

symetrie dolních úhlů lopatek: vlevo kaudálněji 

symetrie mediálních stran lopatek: vlevo mediálněji 

symetrie výšky ramen: vlevo kaudálněji 

symetrie horních končetin: výraznější vnitřní rotace LHK v ramenním kloubu, HKK drženy 

v semiflexi, předloktí v pronaci, prsty jlektované 
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zepředu 

symetrie zatížení dolních končetin: pravá noha - zatížení na laterální hraně, levá noha -

zatížení na laterální hraně s odlehčením, celkové zatížení na pravé dolní končetině 

symetrická příčná a podélná klenba: podélná klenba oploštělá výrazněji vlevo, patrný otok 

v oblasti metatarsů 

symetrie patel: pravá mírně kaudálněji 

symetrie kontur stehen: mírný hypotonus m. rectus femoris pars medialis vpravo 

symetrie postavení pánve: nebyly zjištěny výrazné stranové rozdíly 

symetrie thoracobrachiálních trojúhelníků: výraznější vpravo 

symetrie výšky ramen: vlevo kaudálněji 

postavení hlavy: v protrakci, mírný úklon doleva 

zboku 

předozadní postavení pánve: anteverze 

rotace pánve: mírně doleva 

předozadní klenutí páteře: výrazná hyperlordóza Lp, mírná hyperkyfóza Thp 

postavení horních končetin: drženy ve vnitřní rotaci, loketní klouby v semiflexi 

osové postavení ramenních kloubů: v protrakci 

postavení hlavy : v protrakci 

vyšetření na dvou vahách 

zatížení LDK - 32kg 

zatížení PDK - 48kg 

rozdíl v zatížení vah je 16kg - způsobeno pravděpodobně odlehčením 

operované LDK z důvodu bolestivosti 

modifikovaný stoj 

- stoj se zavřenýma očima - výrazná hra šlach PDK 

- stoj na patách- neproveden z důvodu bolestivost LDK 

- stoj na špičkách - neproveden z důvodu bolestivosti LDK 

Trendelenburgova zkouška: zatím neprovedena pro bolestivost hlezenního kloubu LDK 

a tedy nemožností stranového srovnání 
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Analýza chůze + modifikovaná chůze 

• Analýza chůze 

úzká baze, nesymetrická délka kroku (krok LDK kratší) 

patrné odlehčování LDK při chůzi 

patrná ZR LDK 

neodvíjí plosku LDK, ale našlapuje pouze na laterální plochu levé paty 

mírná rotace pánve doprava způsobená snahou o ulehčení LDK 

chůze bez pomůcek 

souhyb HK fyziologický 

• Modifikovaná chůze 

- chůze pozadu, po špičkách, chůze se zavřenýma očima i chůze po patách - zatím 

nevyšetřena z důvodu bolestivosti 

Vyšetření hybných stereotypů (Janda, 1982) 

- stereotyp extenze v kyčelním kloubu - pacientka zapojuje nejdříve ischiokrurální svaly, 

poté m. gluteus maximus, ipsilaterální paravertebrální extenzory a nakonec 

kontralaterální extenzory páteře bilaterálně 

- stereotyp abdukce v kyčelním kloubu - patrný tvz. tenzorový mechanismus - pohyb 

proveden současně ze ZR DKK bilaterálně 

Antropometrické vyšetření dolních končetin 

pravá (v cm) levá (v cm) 

Délkové míry SIAS - malleolus med. 87 88 

trochanter major - 83 83 

malleolus lat. 

délka stehna (femuru) 43 43 

délka bérce ( cruris) 39 38 

délka nohy (pedis) 22 21 
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Obvodové přes stehna 58 

míry 

nad kolenem 48 

přes patelu 38 

přes tuberositas tibiae 36 

přes lýtko 39 

nad kotníky 25 

přes nárt a patu 32 

přes hlavičky metatarsů 22 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní + funkční testy páteře 

• Goniometrické vyšetření (Janda, Pavlů; 1993) 

- vyšetření aktivního pohybu za použití dvouramenného goniometru 

hlezenní kloub 

' 

kolenní kloub 

kyčelní kloub 

• Funkční testy páteře 

F orestierova fleche 

Thomayerova zkouška 

o 
o 

pravá 

s 0-0- 40 

R 5- o -25 

S0-0-1 10 

s 10- o- 90 

F 40-0- 40 

R15-0- 50 

rozvíjení (v cm) 

Čepojevova zkouška (C7 + 8cm kraniálně) 2 cm 

Schoberova zkouška (L5 + 1 Ocm kraniálně) 9 cm 

36 

58 

49 

40 

38 

39 

27 

34 

24 

levá 

s 0-0-40 

R o- o -10 

S0-0-110 

s 10- o- 90 

F 30-0-20 

R 10-0-40 



Stiborova zkouška (C7 - LS) 

Ottova zkouška (Thl + 30cm kaudálně) 

- inklinační 

- reklinační 

Lateroflexe: 22 cm (vpravo) 

Vyšetření zkrácených svalů 

- vyšetření bylo provedeno dle Jandy (2004) 

pravá 

m. triceps surrae 

m. gastrocnemius o 
m. soleus o 

hamstringy o 
m. iliopsoas 1 

Vyšetření svalové síly 

4,5 cm 

Sem 

3cm 

21 cm (vlevo) 

levá 

o 
o 
o 
1 

- vyšetření bylo provedeno dle svalového funkčního testu dle Jandy (2004) 

pravá levá 

m. triceps surrae 
4+ 4-

(plantární flexe) 

m. peroneus longus et brevis 
3 3-

(plantární pronace) 

m. tibialis posterior 
3- 3-

(supinace v plantární flexi) 

m. tibialis anterior 
4 4-

( supinace s dorzální flexí) 
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Neurologické vyšetření 

Reflexy DKK 

pravá levá 

patelární (L2-4) 3 3 

adduktorový (L2-4) 3 3 

Achillovy šlachy (L5-S2) 3 3 

medioplantární (L5-S2) 3 3 

Čití - povrchové - pac. udává snížené vnímání taktilních, termických i algických 

podnětů v oblasti nártu a bérce LDK, ostatní oblasti DKK BPN 

- hluboké - polohocit - BPN bilaterálně 

- pohybocit - BPN bilaterálně 

- vibrační čití - BPN bilaterálně 

Romberg 1., ll., III. - zatím nevyšetřeno z důvodu bolestivosti 

V éleho test - zatím nevyšetřeno z důvodu bolestivosti 

Pyramidové jevy iritační 

extenční - reflex Babinského 

fenomén dle Roche 

Sicardův fenomén 

Vítkův fenomén 

Chaddock 

Oppenheim 

Strum pel 

flekční - Rossolimo 

Žukovski-Kornilov 

Mendel-Bechtěrev 

Pyramidové jevy zánikové- zkouška dle Mingazziniho 

retardace šikmých bérců 

Barré 1-111 
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- u výše uvedených pyramidových jevů nebyl zjištěn patologický nález, vyšetření bylo 

provedeno bilaterálně 

3.4.3 Závěr vvšetření ze dne 18. ledna 2007 

- při vyšetření aspekcí pozorován patrný otok prstců, nártu a hlezenního kloubu LDK, 

nejvýraznější je otok na zevní straně kotníku v místě pooperační jizvy, ta je klidná, asi 6 

cm dlouhá a zarudlá, lze také pozorovat zvýšené prokrvení v bérce, kotníku a nártu 

LDK 

- palpačně zjištěna zatuhlost nártu LDK a výrazně vyšší teplota kůže oblasti zevního 

kotníku a nártu LDK, jizva palpačně bolestivá a lze zjistit i palpační bolestivost 

v průběhu m. peroneus longus sinister 

- posunlivost kůže a podkoží nohy LDK snížena, stejně jako protažitelnost a posunlivost 

JIZvy 

- vůli kloubní sledovaných kloubů LDK (IP, MP, Lisfrankovo skloubení, talocrurální 

skloubení a joint play calcaneu) z důvodu bolestivosti nebylo možno vyšetřit, caput 

fibulae a patela jsou volné, proží bilaterálně, bez bolesti 

- při vyšetření stoje zjištěno následující: DKK v mírné VR, u PDK výraznější; zatížení 

DKK na laterální hraně nohy, výrazné odlehčení LDK; podélná klenba oploštělá vlevo; 

hypotonus m. tensor fasciace latae bilat., hypotonus adduktorů kyčelního kloubů bilat.; 

patrná anteverze pánve, výrazná hyperlordóza Lp, mírná hyperkyfóza Thp; levá lopatka 

postavena kaudálněji a mediálněji; výrazná VR LHK v ramenním kloubu, HKK drženy 

v semiflexi, hlava držena v protrakci 

- vyšetření na dvou vahách ukázalo rozdíl v zatížení DKK 16kg, což je pravděpodobně 

způsobeno odlehčením operované LDK z důvodu bolesti 

- při stoji se zavřenýma očima patrná výrazná hra šlach na PDK; modifikovaný stoj na 

patách a špičkách z důvodu bolestivosti LDK neproveden 

- při chůzi patrné odlehčování LDK, došlapuje pouze na laterální plochu paty LDK, 

kroky krátké a asymetrické, patrná ZR LDK, modifikovaná chůze z důvodu bolestivosti 

nebyla zatím provedena 

- při stereotypu extenze v kyčelním kloubu nedochází k fyziologicky správnému pořadí 

v zapojování jednotlivých svalových skupin, patrný tzv. tenzorový mechanismus při 

vyšetření stereotypu abdukce v kyčelním kloubu 
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- při antropometrickém vyšetření zjištěny výraznější rozdíly v objemových mírách 

v oblasti hlezna a nártu LDK, tyto rozdíly způsobeny pravděpodobně výrazným otokem 

dané oblasti 

- při vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti zjištěna mírně snížená pohyblivost 

v hlezenním a kyčelním kloubu LDK 

·· při vyšetření zkrácených svalů dle Jandova testu zjištěno pouze mírné zkrácení m. 

iliopsoas 

- při vyšetření svalové síly dle Jandova svalového funkčního testu byla zjištěna snížená 

svalová síla všech sledovaných svalů 

- reflexy na DKK bilaterálně bez patologického nálezu 

- při vyšetření povrchového čití zjištěno snížené vnímaní taktilních, termických a 

algických podnětů v oblasti nártu a bérce LDK 

3.5 N ávrh terapie 

3.5.1 Krátkodobý RHB plán 

- dosáhnout snížení otoku a bolestivosti v místě zevního kotníku, nártu a prstců LDK, 

péče o jizvu, uvolnění pohybu v hlezenním kloubu ve směru dorzální a plantámí FL, 

inverze a everze, prevence vzniku oploštělé podélné a příčné klenby nožní, nácvik a 

korekce stoje, nácvik a korekce správného stereotypu chůze, ovlivnění stability 

3.5.2 Dlouhodobý RHB plán 

- nadále pokračovat v eliminaci otoku nártu a hlezna LDK, snažit se o analgezii dané 

oblasti, o uvolnění hlezenru'ho kloubu ve směru dorzální a plantámí FL, inverze a everze 

- prevence vzniku oploštělé podélné a příčné klenby nožní, zdokonalit korekci stoje a 

správného stereotypu chůze, nácvik a korekce správného stereotypu chůze ze a do 

schodů, ovlivnění stability 

-postupné začlenění do všedních denních aktivit, na které byla pacientka před úrazem 

zvyklá 

- doporučeno zvážit zvolnění pracovního nasazení 
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3.6 Průběh terapie I. 

3.6.1 Terapie 18.ledna 2007 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

vyšetření, dosáhnout snížení otoku a bolestivosti v místě zevního kotníku, nártu a 

prstců LDK, péče o jizvu 

Návrh terapie: 

aplikace horké role na oblast prstců, nártu, kotníku a bérce LDK 

MTT na oblast zevm'ho kotníku, nártu a prstců LDK 

MOB nártu- dorzální a palmární vějíř 

vířivá lázeň LDK 

Provedení: 

aplikace horké role s cílem snížit otok zevního kotníku, nártu a prstců LDK 

míčkování oblasti zevm'ho kotníku, nártu a prstců LDK s cílem analgezie a snížení 

otoku 

tlaková masáž jizvy 

mobilizace nártu LDK - dorzální a palmární vějíř 

vířivá lázeň LDK 

Autoterapie: 

doporučena aplikace horké role, vysvětlen postup provedení 

instruktáž péče o jizvu 

Závěr jednotky: Pacientka zvládla výše uvedenou cvičební jednotku bez obtíží. 

Spolupracovala, v psychické pohodě, komunikativní. Uvádí zvýšení bolesti v oblasti 

laterální plochy levého nártu. 
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3.6.2 Terapie 23.ledna 2007 

Status présens 

objektivní - otok v oblasti nártu mírnější, ale přetrvává výrazný otok v oblasti pod 

operační jizvou, jizva klidná, pohyblivá, snížené povrchové čití na noze LDK 

subjektivní- pacientka udává mírnější, pálivou bolest v oblasti laterálních prstců, přes 

nárt a v průběhu m. peroneus longus 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

dosáhnout snížení otoku a bolestivosti v místě zevru'ho kotru'ku, nártu a prstců LDK, 

péče o jizvu, uvolnění pohybu v hlezenním kloubu ve směru dorzální a plantární FL, 

inverze a everze, zlepšit troflku a prokrvení v oblasti hlezenního kloubu LDK, podpořit 

senzorické vnímání z dané oblasti 

Návrh terapie: 

aplikace kryosáčku na oblast zevního kotníku a nártu LDK 

MTT na oblast zevního kotníku, nártu a prstců LDK 

CG 

senzomotorická cvičení 

vířivá lázeň LDK 

Provedení: 

aplikace kryosáčku na oblast zevru'ho kotníku a nártu 

míčkování oblasti zevru'ho kotníku, nártu a prstců LDK s cílem analgezie a snížení 

otoku 

tlaková masáž jizvy 

CG- cviky pro zlepšení troflky a zvýšené prokrvení v postižené oblasti 

- vleže na zádech- FL a ADD prstců, následuje EXT a ABD prstců - 1 Ox 

-dorzální FL, následuje plantární FL- 10x 

- rotace v hlezenním kloubu na obě strany - 1 Ox 

- vsedě - pomalu střídavě stavět nohu na špičku a na patu - 1 Ox 

-tlak celé plosky nohy do podložky, následuje relaxace - 10x 

senzomotorická cvičení s využitím molitanových míčků 

vířivá lázeň LDK 
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Autoterapie: 

instruktáž k provádění CG 

nadále pokračovat v aplikaci horké role a péči o jizvu 

Závěr jednotky: Pacientka uvádí subjektivní negativní pocity při aplikaci kryosáčku, 

otok ustupuje, výše uvedenou cvičební jednotku zvládla bez obtíží. Uvádí mírné 

zmírnění bolesti v oblasti laterální plochy levého nártu. 

3.6.3 Terapie 25.ledna 2007 

Status présens 

objektivní- mírný ústup otoku v oblasti nártu LDK, ale stále setrvává výrazný otok pod 

operační jizvou 

subjektivní - pacientka udává ústup bolesti, bolestivost je lokalizovaná na laterální 

straně metatarsů až k prstcům, zhoršení večer 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

dosáhnout snížení otoku a bolestivosti v místě zevního kotníku, nártu a prstců LDK, 

péče o jizvu, uvolnění pohybu v hlezenním kloubu ve směru dorzální a plantární FL, 

inverze a everze, zlepšit trafiku a prokrvení v oblasti hlezenního kloubu LDK, podpořit 

senzorické vnímání z dané oblasti, zaměřit se také na korekci stoje a nácvik správného 

stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

aplikace horké role na oblast prstců, nártu, kotníku a bérce LDK 

MTT na oblast zevního kotníku, nártu a prstců LDK 

CG 

senzomotorická cvičení 

korekce stoje 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze 

vířivá lázeň LDK 
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Provedení: 

aplikace horké role na oblast zevního kotníku, nártu a prstců LDK 

míčkování oblasti zevního kotm'ku, nártu a prstců LDK s cílem analgezie a snížení 

otoku 

tlaková masáž jizvy 

CG - cviky pro zlepšení trofiky a zvýšené prokrvení v postižené oblasti 

- vleže na zádech- FL a ADD prstců, následuje EXT a ABD prstců - 1 Ox 

- dorzální FL, následuje plantární FL - 1 Ox 

- rotace v hlezenním kloubu na obě strany - 1 Ox 

- vsedě - pomalu střídavě stavět nohu na špičku a na patu - 1 Ox 

-tlak celé plosky nohy do podložky, následuje relaxace- 10x 

senzomotorická cvičení s využitím molitanových míčků, overballu a listu papíru 

vloženého pod MP kloub I. a V. prstce 

nácvik tzv. "malé nohy" 

korekce správného stoje na stabilní ploše 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze po stabilní ploše 

vířivá lázeň LDK 

Autoterapie: 

instruktáž k nácviku "malé nohy" 

nadále pokračovat v aplikaci horké role, péči o jizvu a v CG 

Závěr jednotky: Pacientka uvádí zmírnění bolestivosti při pohybu, nadále však 

setrvává bolest při chůzi, při které si pac. stále odlehčuje LDK. Při korekci stoje tah 

v oblasti mezi nártem a bércem LDK, téměř nemožné podsadit pánev. Otok ustupuje. 

3.6.4 Terapie 26.ledna 2007 

Status présens 

objektivní- otok nártu a prstců LDK mírnější, zůstává však pod operační jizvou, snaha 

o zatěžování obou DKK, při chůzi snaha o odvíjení planty od podložky 

subjektivní - pacientka udává mírné zhoršení obtíží, bolestivost po ránu 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

dosáhnout snížení otoku a bolestivosti v místě zevního kotníku, nártu a prstců LDK, 

péče o jizvu, uvolnění pohybu v hlezenním kloubu ve směru dorzální a plantární FL, 

inverze a everze, zlepšit troflku a prokrvení v oblasti hlezennťho kloubu LDK, podpořit 

senzorické vnímání z dané oblasti, zaměřit se také na korekci stoje a nácvik správného 

stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

aplikace horké role na oblast prstců, nártu, kotníku a bérce LDK 

MTT na oblast zevního kotnťku, nártu a prstců LDK 

CG 

senzomotorická cvičení 

korekce stoje 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze 

vířivá lázeň LDK 

Provedení: 

aplikace horké role na oblast zevního kotnťku, nártu a prstců LDK 

mťčkování oblasti zevního kotníku, nártu a prstců LDK s cílem analgezie a snížení 

otoku 

tlaková masáž jizvy 

CG- cviky pro zlepšení troflky a zvýšené prokrvení v postižené oblasti 

-vleže na zádech- FL a ADD prstců, následuje EXT a ABD prstců - 10x 

-dorzální FL, následuje plantárnť FL- 10x 

- rotace v hlezenním kloubu na obě strany - 1 Ox 

- vsedě - pomalu střídavě stavět nohu na špičku a na patu - 1 Ox 

-tlak celé plosky nohy do podložky, následuje relaxace- 1 Ox 

senzomotorická cvičení s využitím molitanových míčků, overballu a listu papíru 

vloženého pod MP kloub I. a V. prstce 

nácvik tzv. "malé nohy" 

korekce správného stoje na stabilní ploše 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze po stabilní ploše, důraz kladen 

především na odvíjení plosky od podložky a na symetrii kroku 

vířivá lázeň LDK 
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Autoterapie: 

nadále pokračovat v aplikaci horké role, péči o jizvu a v CG 

zaměřit se na nácvik a korekci správného stoje a stereotypu chůze 

Závěr jednotky: Pacientka uvádí zmírnění bolestivosti při pohybu, už jen mírná bolest 

při chůzi, pac. se snaží zatěžovat obě DKK stejně. Otok ustupuje, uvedenou cvičební 

jednotku zvládla bez obtíží. 

3.7 Kontrolní kineziologický rozbor ze 30. ledna 2007 

3.7.1 Status présens 

objektivní- otok nártu a prstců LDK mírnější, zůstává však pod operační jizvou, 

snaha o zatěžování obou DKK, při chůzi odvíjí plantu od podložky 

subjektivní - pacientka udává zhoršení obtíží, bolestivost v oblasti zevního 

kotníku v místě pod operační jizvou i po ránu, během dne se bolest stupňuje 

3. 7.2 Vyšetření 

Vyšetření hlezenního kloubu a nártu LDK aspekcí: 

otok prstců, nártu a hlezenního kloubu LDK ustupuje, stále ale zůstává nejvýraznější 

na zevní straně kotníku v místě pooperační jizvy 

jizva klidná, cca 6 cm dlouhá, už jen mírně zarudlá 

přetrvává mírně zvýšené prokrvení v oblasti hlezenního kloubu a nártu LDK 

Foto autora 

Vyšetření hlezenního kloubu a nártu LDK palpací: 

oblast nártu LDK zatuhlá a mírně teplejší než tatáž oblast na PDK 
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jizva palpačně nebolestivá, posunlivá, protažitelná 

mírná palpační bolestivost bérce v průběhu m. peroneus longus sinister 

Vyšetření reflexních změn v oblasti hlezenního kloubu a nártu LDK: (Lewit, 2003) 

přetrvává mírně zvýšené prokrvení LDK v oblasti hlezenního kloubu a nártu 

posunlivost kůže a podkoží na LDK v oblasti nártu stále snížena 

jizva klidná, volná, posunlivá, protažitelná 

Vyšetření vůle kloubní: (Rychlíková, 2002) 

IP klouby prstců LDK- pruží, ale vyšetření je bolestivé 

MP klouby prstců LDK - pruží, ale jsou bolestivé 

joint play metatarsů LDK- pruží 

vyšetření Lisfrankova kloubu- pruží, ale je bolestivé 

joint play calcaneu- pruží ve všech směrech, ale pac. udává bolestivost 

talocrurální skloubení - pruží 

caput fibulae -volná, pruží bilat. 

patela - volná, pruží bilat. 

Vyšetření stoje aspekcí +vyšetření na 2 vahách 

zezadu 

symetrie tvaru a postavení nohou: dolní končetiny v mírné vnitřní rotaci, u PDK výraznější, 

patrný hypotonus m. rectusfemoris pars medialis vpravo; PDK- stále držena mírně dorzálněji, 

zatížení na laterální hraně; LDK-přetrvává odlehčení, váha na laterální straně paty 

symetrie tvaru a tloušťky hlezna: patrný otok v místě pooperační jizvy - na laterální straně 

levého hlezenního kloubu, jizva klidná, posunlivá, protržitelná, nebolestivá 

symetrie podkolenních rýh: bez výrazných stranových rozdílů 

symetrie kontur stehen: hypotonus m. tensor fasciae latae bilat., hypotonus adduktorů kyčelního 

kloubu bilaterálně 

symetrie subgluteálních rýh: vlevo kaudálněji 

symetrie tonu hýžďových svalů: bez výrazných stranových rozdílů 

symetrie výšky lopat kostí pánevních: nebyly zjištěny výrazné stranové rozdíly 

symetrie thorakobrachiálního trojúhelníku: výraznější vpravo 

symetrie dolních úhlů lopatek: vlevo kaudálněji 

symetrie mediálních stran lopatek: vlevo mediálněji 
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symetrie výšky ramen: vlevo kaudálněji 

symetrie horních končetin: vnitřní rotace v ramenním kloubu, HKK drženy v semiflexi, 

předloktí v pronaci, prsty flektované 

zepředu 

symetrie zatížení dolních končetin: pravá noha - zatížení na laterální hraně, levá noha -

zatížení na laterální hraně stále s odlehčením, celkové zatížení na pravé dolní končetině 

symetrická příčná a podélná klenba: podélná klenba vlevo mírně oploštělá, vlevo patrný otok 

v oblasti metatarsů 

symetrie patel: pravá mírně kaudálněji 

symetrie kontur stehen: mírný hypotonus m. rectus femoris par s medialis vpravo 

postavení pánve: nebyly zjištěny výrazné stranové rozdíly 

symetrie thoracobrachiálních trojúhelníků: výraznější vpravo 

symetrie výšky ramen: vlevo kaudálněji 

postavení hlavy: v protrakci, mírný úklon doleva 

zboku 

předozadní postavení pánve: anteverze 

rotace pánve: mírně doleva 

předozadní klenutí páteře: výrazná hyperlordóza Lp, mírná hyperkyfóza Thp 

postavení horních končetin: drženy ve vnitřní rotaci, loketní klouby v semiflexi 

osové postavení ramenních kloubů: v protrakci 

postavení hlavy: v protrakci 

vyšetření na dvou vahách 

zatížení LDK- 35kg 

zatížení PDK - 45kg 

stále přetrvává výrazný rozdíl v zatížení vah - 1 O kg - předpokládám, že je to 

způsobeno stabilizační nejistotou operované LDK 

modifikovaný stoj 

- stoj se zavřenýma očima - výrazná hra šlach PDK 

- stoj na patách - téměř nemožný pro bolestivost v oblasti ventrální strany hlezenm'ho 

kloubu 

- stoj na špičkách - bolestivý, výraznější hra prstců LDK 
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- Trendelenburgova zkouška 

LDK: téměř neudrží stabilitu, výrazná hra šlach, k vychýlení pánve nedochází 

PDK: výrazná hra šlach, k vychýlení pánve nedochází 

Analýza chůze + modifikovaná chůze 

• Analýza chůze 

úzká baze, kroky krátké, snaha o eliminaci asymetrické délky kroků 

(stále zůstává kratší krok levou dolní končetinou) 

snaha o stejnoměrné zatěžování DKK 

snaha o odvíjení plosky LDK, našlapuje na laterální plochu levé nohy 

chůze bez pomůcek 

souhyb HK fyziologický 

• Modifikovaná chůze 

- chůze pozadu- bez výrazných patologických odchylek 

- chůze po špičkách- téměř nemožná, LDK neudrží váhu těla 

- chůze se zavřenýma očima- nejistá, nestabilní 

- chůze po patách - patrné odlehčení LDK 

Vyšetření hybných stereotypů (Janda, 1982) 

stereotyp extenze v kyčelním kloubu - pacientka zapojuje bilaterálně nejdříve 

ischiokrurální svaly, poté m. gluteus maximus, ipsilaterální paravertebrální extenzory a 

nakonec kontralaterální extenzory páteře 

- stereotyp abdukce v kyčelním kloubu - bilaterálně patrný tvz. tenzorový mechanismus -

pohyb proveden současně ze ZR DKK 

Antropometrické vyšetření dolních končetin 

pravá (v cm) levá (v cm) 

Délkové míry SIAS - malleolus med. 87 88 

trochanter major - 83 83 

malleolus lat. 
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délka stehna (femuru) 43 43 

délka bérce ( cruris) 39 38 

délka nohy (pedis) 22 21 

Obvodové míry přes stehna 58 58 

nadpatelou 48 49 

přes patelu 40 41 

přes tuberositas tibiae 37 38 

přes lýtko 39 38 

nad kotníky 25 26 

přes nárt a patu 31 32 

přes hlavičky metatarsů 22 23 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

• Goniometrické vyšetření (Janda, Pavlů; 1993) 

- vyšetření aktivm'ho pohybu za použití dvouramenného goniometru 

pravá levá 

hlezenní kloub s 0-0-50 s 0-0-50 

R 5- o -25 R 5- o -20 

kolenní kloub S0-0-110 S0-0-110 

kyčelní kloub s 10- o- 90 s 10- o- 90 

F 40-0-40 F 30-0-20 

R15-0-50 R 10-0-40 
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Vyšetření zkrácených svalů 

- vyšetření bylo provedeno dle Jandy (2004) 

pravá levá 

m. triceps surrae 

m. gastrocnemius o o 
m. soleus o o 

hamstringy o o 
m. iliopsoas 1 1 

Vyšetření svalové síly 

-vyšetření bylo provedeno dle svalového funkčního testu dle Jandy (2004) 

pravá levá 

m. triceps surrae 
5 4+ 

(plantární flexe) 

m. peroneus longus et brevis 
3 3 

(plantární pronace) 

m. tibialis posterior 
3- 3-

(supinace v plantární flexi) 

m. tibialis anterior 
4 4 

( supinace s dorzální flexí) 

Neurologické vyšetření 

Čití- povrchové - pac. udává stále snížené vnímání taktilních, termických i algických 

podnětů v oblasti laterální strany nártu LDK, ostatní oblasti DKK BPN 

- hluboké - polohocit- BPN bilaterálně 

- pohybocit - BPN bilaterálně 

- vibrační čití - BPN bilaterálně 
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Romberg I. - bez výrazných odchylek 

Romberg II. - patrné ventrodorzální titubace 

Romberg III. - výraznější ventrodorzální a laterolaterální titulace 

V éleho test - patrná hra prstců, výraznější na LD K (V éle, 2006) 

3. 7.3 Závěr vyšetření 

- při vyšetření aspekcí pozorován přetrvávající mírný otok prstců a nártu LDK, 

nejvýraznější je na zevní straně kotníku v místě pooperační jizvy, ta je klidná, asi 6 cm 

dlouhá a ještě mírně zarudlá, přetrvává mírně zvýšené prokrvení ve oblasti zevního 

kotníku a nártu LDK 

- palpačně zjištěna zatuhlost nártu LDK a mírně vyšší teplota kůže ve sledované oblasti, 

jizva palpačně nebolestivá, lze zjistit ještě mírnou palpační bolestivost v průběhu m. 

peroneus longus sinister 

- posunlivost kůže a podkoží nohy LDK stále snížena, ale jizva je již dobře protažitelná a 

posunlivá 

- pružení ve sledovaných kloubech LDK je volné, ale v IP, MP kloubech, Lisfrankově 

skloubení a při joint play calcaneu bolestivé, caput fibulae a patela jsou volné, pruží 

bilaterálně, bez bolesti 

- při vyšetření stoje zjištěno následující: DKK v mírné VR, u PDK výraznější; zatížení 

DKK na laterální hraně nohy, mírné odlehčení LDK; podélná klenba oploštělá vlevo; 

hypotonus m. tensor fasciace latae bilaterálně, hypotonus adduktorů kyčelm'ho kloubů 

bilaterálně; patrná anteverze pánve, výrazná hyperlordóza Lp, mírná hyperkyfóza Thp; 

levá lopatka postavena kaudálněji a mediálněji; výrazná VR LHK v ramenním kloubu, 

HKK drženy v semiflexi, hlava držena v protrakci 

- vyšetření na dvou vahách ukázalo rozdíl v zatížení DKK 1 Okg, což je patrně způsobeno 

stálým odlehčením operované LDK z důvodu bolesti 

- modifikovaný stoj - se zavřenýma očima patrná výrazná hra šlach na PDK, stoj na 

patách pro bolestivost v oblasti ventrální strany hlezenního kloubu téměř nemožný, stoj 

na špičkách bolestivý s výraznou hrou prstců především na LDK 

- při chůzi patrná snaha o stejnoměrné zatěžování DKK, došlapuje na laterální plochu 

plosek, kroky krátké a snaha o symetrickou délku kroků; modifikovaná chůze - pozadu 

bez výrazných patologických odchylek, po špičkách a se zavřenýma očima nejistá, 

nestabilní a téměř nemožná, po patách s patrným odlehčením LDK 
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- při stereotypu extenze v kyčelním kloubu bilaterálně nedochází k fyziologicky 

správnému pořadí v zapojování jednotlivých svalových skupin, patrný tzv. tenzorový 

mechanismus při vyšetření stereotypu abdukce v kyčelním kloubu bilaterálně 

- při antropometrickém vyšetření zjištěny mírné rozdíly v objemových mírách v oblasti 

hlezna a nártu LDK, tyto rozdíly způsobeny patrně přetrvávajícím otokem dané oblasti 

- při vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti zjištěna snížená pohyblivost v kyčelním 

kloubu LDK, kloubní pohyblivost hlezennťho kloubu LDK srovnatelná s PDK 

- při vyšetření zkrácených svalů dle Jandova testu zjištěno pouze mírné zkrácení m. 

iliopsoas 

- při vyšetření svalové síly dle Jandova svalového funkčního testu bylo zjištěno mírné 

zvýšení svalové síly všech sledovaných svalů 

- při vyšetření povrchového čití zjištěno vnímaní taktilních, termických a algických 

podnětů v oblasti nártu a bérce LDK shodné s vnímáním těchto podnětů ve stejné 

oblasti PDK 

Po 4 terapiích se podařilo dosáhnout zmírnění otoku v oblasti nártu a 

protažitelnosti a posunlivosti operační jizvy. Došlo k mírnému zvýšení rozsahu pohybu 

v hlezenním kloubu LDK ve smyslu flexe, extenze, inverze a everze (pohyby jsou 

srovnatelné s PDK) a k mírnému zlepšení ve smyslu symetrické délky kroku. 

3.8 Průběh terapie II. 

3.8.1 Terapie 30.ledna 2007 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

vyšetření, dosáhnout snížení otoku a bolestivosti v místě zevního kotníku, nártu a 

prstců LDK, zlepšit trofiku a prokrvení v oblasti hlezenního kloubu LDK, podpořit 

senzorické vnímání z dané oblasti, zaměřit se také na korekci stoje a nácvik správného 

stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

aplikace horké role na oblast prstců, nártu, kotníku a bérce LDK 
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senzomotorikcká cvičení 

korekce stoje 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze 

vířivá lázeň LDK 

Provedení: 

aplikace horké role na oblast zevního kotru'ku, nártu a prstců LDK 

senzomotorická cvičení s využitím molitanových míčků, overballu a listu papíru 

vloženého pod MP kloub I. a V. prstce 

nácvik tzv. "malé nohy" 

korekce správného stoje na stabilní ploše 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze po stabilní ploše, důraz kladen 

především na odvíjení plosky od podložky a na symetrii kroku 

vířivá lázeň LDK 

Autoterapie: 

nadále pokračovat v aplikaci horké role, péči o jizvu a v CG 

zaměřit se na nácvik a korekci správného stoje a stereotypu chůze 

doporučen klidový režim a zmírnění pracovního nasazení 

Závěr jednotky: Pacientka uvádí zvýšení bolestivosti v klidu, naopak zmírnění 

bolestivosti při pohybu, už jen mírná bolest při chůzi, pac. se snaží zatěžovat DKK 

symetricky. Otok ustupuje, uvedenou cvičební jednotku zvládla bez obtíží. 

3.8.2 Terapie 2. února 2007 

Status présens 

objektivní- mírné zhoršení otoku, ustupuje rozdíl v taktilní citlivosti LDK a PDK 

subjektivní - zhoršení bolestivosti zevního kotníku, nártu a prstců LDK, bolest při 

došlapu 

54 



Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

opět dosáhnout snížení otoku a bolestivosti v místě zevního kotníku, nártu a prstců 

LDK, podpořit senzorické vnímání z dané oblasti, zaměřit se na korekci stoje a nácvik 

správného stereotypu chůze s využitím nestabilních ploch 

Návrh terapie: 

aplikace horké role na oblast prstců, nártu, kotru'ku a bérce LDK 

MTT na oblast prstců, nártu, kotníku LDK 

senzomotorická cvičení 

korekce stoje 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze 

vířivá lázeň LDK 

Provedení: 

aplikace horké role na oblast zevního kotníku, nártu a prstců LDK 

míčkování oblasti zevního kotníku, nártu a prstců LDK s cílem analgezie a snížení 

otoku 

senzomotorická cvičení - nácvik tzv. "malé nohy" 

korekce správného stoje na stabilní ploše 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze po stabilní ploše, důraz kladen 

především na odvíjení plosky od podložky a na symetrii kroku 

korekce správného stoje na nestabilní ploše- využití Thera-bandu a úseče 

- Thera-band - přenášení váhy ve směru ventrodorzálním a naopak 

-přenášení váhy ve směru laterolaterálním 

- nácvik tzv. "malé nohy" 

- úseč - přenášení váhy ve směru ventrodorzálním a naopak 

-přenášení váhy ve směru laterolaterálním 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze po nestabilní ploše s využitím Thera

bandu (zelených a modrých čoček) 

vířivá lázeň LDK 

Autoterapie: 

nadále pokračovat v aplikaci horké role a v péči o jizvu 

zaměřit se na nácvik a korekci správného stoje a stereotypu chůze 

55 



Závěr jednotky: Pacientka uvádí zvýšení bolestivosti v klidu, ale i při pohybu, opět 

patrné odlehčování LDK při stoji i chůzi. Otok mírně zhoršen, zlepšení citlivosti LDK. 

3.8.3 Terapie 8. února 2007 

Status présens 

objektivní- orientačně mírné zvětšení svalové síly a rozsahu pohyblivosti v hlezenním 

kloubu LDK, při chůzi se soustředí na odvijení planty a zatěžuje obě DKK 

subjektivní - pacientka udává subjektivní zhoršení bolestivosti zevního kotníku, nártu a 

prstců LDK i v klidu, otok mírnější, přetrvává nepatrný rozdíl v taktilní citlivosti LDK a 

PDK, 

dodatek k PA - pacientka pracuje na 4 různých středních školách (3 z nich v těsné 

blízkosti) 

dodatek k FA - antiepileptika (epilepsii neguje, ale od mladí trpí poruchou ~-vln, která 

je spojená s nepřekonatelnou potřebou spánku v průběhu dne, tyto léky jí pomáhají) 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

dosáhnout snížení otoku a bolestivosti v místě zevního kotníku, nártu a prstců LDK, 

podpořit senzorické vnímání z dané oblasti, zaměřit se na korekci stoje a nácvik 

správného stereotypu chůze s využitím nestabilních ploch 

Návrh terapie: 

aplikace horké role na oblast prstců, nártu, kotm'ku a bérce LDK 

MTT na oblast prstců, nártu a kotníku LDK 

CG 

senzomotorická cvičení 

korekce stoje 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze 

vířivá lázeň LDK 

Provedení: 

aplikace horké role na oblast zevního kotníku, nártu a prstců LDK 

míčkování oblasti zevního kotníku, nártu a prstců LDK s cílem analgezie a snížení 

otoku 
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senzomotorikcká cvičení - nácvik tzv. "malé nohy", využití papírků vložených pod I. 

a V. MP kloub LDK 

korekce správného stoje na nestabilní ploše - využití Thera-bandu a úseče 

- Thera-band - přenášení váhy ve směru ventrodorzálním a naopak 

- přenášení váhy ve směru laterolaterálním 

- nácvik tzv. "malé nohy" 

- úseč - přenášení váhy ve směru ventrodorzálním a naopak 

- přenášení váhy ve směru laterolaterálním 

- posturomed 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze po nestabilní ploše s využitím Thera

bandu (zelené a modré čočky), chůze po kamenech 

vířivá lázeň LDK 

Autoterapie: 

nadále pokračovat v aplikaci horké role a v péči o jizvu 

zaměřit se na nácvik a korekci správného stoje a stereotypu chůze 

Závěr jednotky: Pacientka uvádí zvýšení klidové bolestivosti, při zatížení LDK bolest 

ustupuje, při chůzi zatěžuje obě DKK. Otok mírně ustupuje, zlepšení citlivosti LDK. 

3.8.4 Terapie 9. února 2007 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

vyšetření, dosáhnout zmírnění bolestivosti v místě zevního kotníku, nártu a prstců LDK, 

podpořit senzorické vnímání z dané oblasti, zaměřit se na korekci stoje a nácvik 

správného stereotypu chůze s využitím nestabilních ploch, instruktáž pro dlouhodobou 

terapii 

N ávrh terapie: 

aplikace horké role na oblast prstců, nártu, kotníku a bérce LDK 

MTT na oblast prstců, nártu a kotníku LDK 

senzomotorická cvičení 

korekce stoje 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze 
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vířivá lázeň LDK 

jízda na rotopedu 

Provedení: 

aplikace horké role na oblast zevního kotníku, nártu a prstců LDK 

MTT na oblast zevního kotníku, nártu a prstců LDK s cílem analgezie a snížení otoku 

péče o jizvu 

senzomotorická cvičení - nácvik tzv. "malé nohy", využití papírků vložených pod I. a 

V. MP kloub LDK 

korekce správného stoje na nestabilní ploše - využití Thera-bandu a úseče 

- Thera-band - přenášení váhy ve směru ventrodorzálním a naopak 

- přenášení váhy ve směru laterolaterálním 

- nácvik tzv. "malé nohy" 

- úseč - přenášení váhy ve směru ventrodorzálním a naopak 

- přenášení váhy ve směru laterolaterálním 

- posturomed 

nácvik a korekce správného stereotypu chůze po nestabilní ploše s využitím Thera

bandu (zelené a modré čočky) 

vířivá lázeň LDK 

jízda na ortopedu (10') 

Autoterapie: 

nadále pokračovat v aplikaci horké role a v péči o jizvu 

zaměřit se na nácvik a korekci správného stoje a stereotypu chůze 

Závěr jednotky: Pacientka uvádí stagnaci klidové bolestivosti, při zatížení LDK bolest 

ustupuje, při chůzi zatěžuje DKK téměř symetricky, odvíjení chodidel od podložky 

plynulé. Otok již nepatrný, taktilní citlivost LDK shodná s citlivostí na PDK 
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3.9 Výstupní kineziologický rozbor z 9. února 2007 

3.9.1 Status présens 

objektivní- orientačně mírné zvětšení svalové síly a rozsahu pohyblivosti v hlezenním 

kloubu LDK, při chůzi se soustředí na odvíjení planty a zatěžuje obě DKK 

subjektivní- pacientka udává subjektivní stagnaci bolestivosti zevního kotníku, nártu a 

prstců LDK, otok ustupuje, bez rozdílu v taktilní citlivosti LDK a PDK 

3.9.2 Vyšetření 

Vyšetření hlezenního kloubu a nártu LDK aspekcí: 

otok prstců a nártu LDK téměř neznatelný, zůstává však na zevní straně kotníku 

v místě po operační jizvy 

jizva klidná, cca 6 cm dlouhá 

přetrvává mírně zvýšené prokrvení LDK v oblasti hlezenm'ho kloubu a nártu 

Foto autora 

Vyšetření hlezenního kloubu a nártu LDK palpací: 

oblast nártu LDK bez zatuhnutí, teplota sledované oblasti odpovídá teplotě na PDK 

při větším palpačním tlaku bolest nártu v oblasti MP kloubů LDK 

jizva palpačně nebolestivá, posunlivá, protažitelná 

bez palpační bolestivosti bérce v průběhu m. peroneus longus sinister 

Vyšetření reflexních změn v oblasti hlezenního kloubu a nártu LDK: (Lewit, 2003) 

přetrvává mírně zvýšené prokrvení LDK v oblasti hlezenního kloubu a nártu 

posunlivost kůže a podkoží na LDK v oblasti nártu stále mírně snížena 

jizva klidná, volná, posunlivá, protažitelná 
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Vyšetření vůle kloubní: (Rychlíková, 2002) 

IP klouby prstců LDK- volné, pruží, vyšetření bez bolesti 

MP klouby prstců LDK- volné, pruží, vyšetření bez bolesti 

joint play metatarsů LDK- pruží, ale vyšetření je bolestivé 

vyšetření Lisfrankova kloubu- pruží, ale vyšetření je bolestivé 

joint play calcaneu- pruží ve všech směrech, vyšetření bez bolesti 

talocrurální skloubení - volné, pruží, vyšetření bez bolesti 

caput fibulae - volná, pruží bilat. 

patela - volná, pruží bilat. 

Vyšetření stoje aspekcí +vyšetření na 2 vahách 

zezadu 

symetrie tvaru a postavení nohou: dolní končetiny v mírné vnitřní rotaci, u PDK výraznější, 

patrný hypotonus m. rectus jemoris pars medialis vpravo; PDK - stále zatížení na laterální 

hraně; LDK-přetrvává odlehčení, váha na laterální straně paty 

symetrie tvaru a tloušťky hlezna: patrný otok v místě pooperační jizvy - na laterální straně 

levého hlezenního kloubu, jizva klidná, posunlivá, protržitelná, nebolestivá 

symetrie podkolenních rýh: bez výrazných stranových rozdílů 

symetrie kontur stehen: hypotonus m. tensor fasciae latae bilat., hypotonus adduktorů kyčelního 

kloubu bilaterálně 

symetrie subgluteálních rýh: vlevo kaudálněji 

symetrie tonu hýžďových svalů: bez výrazných stranových rozdílů 

symetrie výšky lopat kostí pánevních: nebyly zjištěny výrazné stranové rozdíly 

symetrie thorakobrachiálního trojúhelníku: výraznější vpravo 

symetrie dolních úhlů lopatek: vlevo kaudálněji 

symetrie mediálních stran lopatek: vlevo mediálněji 

symetrie výšky ramen: vlevo kaudálněji 

symetrie horních končetin: vnitřní rotace v ramenním kloubu, HKK drženy v semiflexi, předloktí 

v pronaci, prsty jlektované 

zepředu 

symetrie zatížení dolních končetin: PDK - zatížení na laterální hraně, LDK - zatížení na 

laterální hraně stále s odlehčením, celkové zatížení na pravé dolní končetině 

symetrická příčná a podélná klenba: podélná klenba vlevo mírně oploštělá, vlevo stále patrný 

mírný otok v oblasti metatarsů 
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symetrie patel: pravá mírně kaudálněji 

symetrie kontur stehen: mírný hypotonus m. rectus femoris par s medialis vpravo 

symetrie postavení pánve: nebyly zjištěny výrazné stranové rozdíly 

symetrie thoracobrachiálních trojúhelníků: výraznější vpravo 

symetrie výšky ramen: vlevo kaudálněji 

postavení hlavy: v protrakci, mírný úklon doleva 

zboku 

předozadní postavení pánve: anteverze 

rotace pánve: mírně doleva 

předozadní klenutí páteře: výrazná hyperlordóza Lp, mírná hyperkyfóza Thp 

postavení horních končetin: drženy ve vnitřní rotaci, loketní klouby v semiflexi 

osové postavení ramenních kloubů: v protrakci 

postavení hlavy: v protrakci 

vyšetření na dvou vahách 

zatížení LDK - 40kg 

zatížení PDK- 43kg 

rozdíl v zatížení vah je už pouze 3kg, což odpovídá normě a dokazuje 

oboustranné zatěžování DKK 

modifikovaný stoj 

- stoj se zavřenýma očima 

laterolaterální titubace 

výrazná hra šlach PDK a mírné ventrodorzální a 

- stoj na patách - vázne, stále téměř nemožný pro bolestivost v oblasti ventrální strany 

hlezenml10 kloubu 

- stoj na špičkách - bez výraznějších stranových odlišností 

- Trendelenburgova zkouška 

PDK: patrná hra šlach, k vychýlení pánve nedochází 

LDK: méně stabilní, výraznější hra šlach, k vychýlení pánve nedochází 
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Analýza chůze + modifikovaná chůze 

• Analýza chůze 

úzká baze, eliminace asymetrické délky kroků 

téměř stejnoměrné zatěžování DKK 

patrné odvíjení plosky LDK, našlapuje na laterální plochu plosek 

chůze bez pomůcek 

souhyb HK fyziologický 

• Modifikovaná chůze 

- chůze pozadu -bez výrazných stranových odchylek 

- chůze po špičkách -nejistá, téměř nemožná 

- chůze se zavřenýma očima- nejistá, nestabilní 

- chůze po patách - bez výrazných stranových odchylek 

Vyšetření hybných stereotypů (Janda, 1982) 

- stereotyp extenze v kyčelním kloubu - pacientka bilaterálně stále zapojuje nejdříve 

ischiokrurální svaly, poté m. gluteus maximus, ipsilaterální paravertebrální extenzory a 

nakonec kontralaterální extenzory páteře 

- stereotyp abdukce v kyčelním kloubu - stále bilaterálně patrný tvz. tenzorový 

mechanismus -pohyb proveden současně ze ZR DKK 

Antropometrické měření dolních končetin 

pravá (v cm) levá (v cm) 

Délkové míry SIAS - malleolus med. 87 87 

trochanter maJor - 83 83 

malleolus lat. 

délka stehna (femuru) 44 44 

délka bérce ( cruris) 40 39 

délka nohy (pedis) 22 21 

Obvodové míry přes stehna 55 56 
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nad patelou 47 45 

přes patelu 40 41 

přes tuberositas tibiae 37 37 

přes lýtko 39 38 

nad kotníky 23 26 

přes nárt a patu 31 32 

přes hlavičky metatarsů 22 23 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní + funkční testy páteře 

• Goniometrické vyšetření (Janda, Pavlů; 1993) 

- vyšetření aktivního pohybu za použití dvouramenného goniometru 

hlezenní kloub 

kolenní kloub 

kyčelní kloub 

• Funkční testy páteře 

F orestierova fleche 

Thomayerova zkouška 

pravá 

s 5-0-40 

R 10- o -20 

S0-0-110 

s 10-0-90 

F 40-0-40 

R15-0-50 

o 
o 

Čepojevova zkouška (C7 + 8cm kraniálně) 

Schoberova zkouška (L5 + 1 Ocm kraniálně) 

Stiborova zkouška (C7 - L5) 
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levá 

s 5-0-40 

R 10- 0-20 

S0-0-110 

s 10- o- 90 

F 30-0 -20 

R 10-0-40 

rozvíjení (v cm) 

2 cm 

9cm 

4,5 cm 



Ottova zkouška (Th1 + 30cm kaudálně) 

- inklinační 

- reklinační 

Lateroflexe: 22 cm (vpravo) 

Vyšetření zkrácených svalů 

Sem 

3cm 

21 cm (vlevo) 

- vyšetření bylo provedeno dle Jandy (2004) 

pravá levá 

m. triceps surrae 

m. gastrocnemius o o 
m. soleus o o 

hamstringy o o 
m. iliopsoas 1 1 

Vyšetření svalové síly 

-vyšetření bylo provedeno dle svalového funkčního testu dle Jandy (2004) 

pravá levá 

m. triceps surrae (plantární flexe) 5 4+ 

m. peroneus longus et brevis 
3 3 

(plantární pronace) 

m. tibialis posterior 
3+ 3+ 

(supinace v plantární flexi) 

m. tibialis anterior 
4+ 4+ 

(supinace s dorzální flexí) 
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Neurologické vyšetření 

Reflexy DKK 

Pravá Levá 

patelární (L2-4) 3 3 

adduktorový (L2-4) 3 3 

Achillovy šlachy (L5-S2) 3 3 

medioplantární (L5-S2) 3 3 

Čití- povrchové - pacientka udává vnímání taktilních, termických i algických podnětů 

v oblasti nártu a bérce LDK srovnatelné se stejnou oblastí na PDK 

- hluboké - polohocit - BPN bilaterálně 

- pohybocit - BPN bilaterálně 

- vibrační čití - BPN bilaterálně 

Romberg I. - bez výrazných odchylek 

Romberg II.- patrné laterolaterální titubace 

Romberg III. - patrné laterolaterální a ventrodorzální titulace 

V éleho test - patrná hra prstců, zůstává výraznější na LD K (V éle, 2006) 

Pyramidové jevy iritační 

extenční - reflex Babinského 

fenomén dle Roche 

Sicardův fenomén 

Vítkův fenomén 

Chaddock 

Oppenheim 

Strum pel 

flekční - Rossolimo 

Žukovski-Kornilov 

Mendel-Bechtěrev 
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Pyramidové jevy zánikové - zkouška dle Mingazziniho 

retardace šikmých bérců 

Barré 1-111 

- u výše uvedených pyramidových jevů nebyl zjištěn patologický nález, vyšetření bylo 

provedeno bilaterálně 

3.9.3 Závěr vyšetření 

- při vyšetření aspekcí pozorován už jen nepatrný otok prstců a nártu LDK, nejvýraznější 

je otok na zevní straně kotníku v místě pooperační jizvy, ta je klidná, asi 6 cm dlouhá, 

lze stále pozorovat mírně zvýšené prokrvení ve oblasti nártu a zevního kotníku LDK 

- palpační bolestivost nártu LDK při zvýšeném tlaku, teplota kůže LDK srovnatelná 

s teplotou ve stejných místech na PDK, jizva palpačně nebolestivá 

- posunlivost kůže a podkoží nohy LDK stále mírně snížena, jizva je protažitelná a 

posunlivá 

- pružení ve sledovaných kloubech LDK je volné, ale v Lisfrankově a metatarzálním 

skloubení bolestivé, caput fibulae a patelajsou volné, pruží bilaterálně 

- při vyšetření stoje zjištěno následující: DKK zůstávají v mírné VR, u PDK výraznější; 

zatížení DKK na laterální hraně nohy, výrazné odlehčení LDK; podélná klenba 

oploštělá vlevo; hypotonus m. tensor fasciace latae bilat., hypotonus adduktorů 

kyčelního kloubů bilat.; patrná anteverze pánve, výrazná hyperlordóza Lp, mírná 

hyperkyfóza Thp; levá lopatka postavena kaudálněji a mediálněji; výrazná VR LHK 

v ramenním kloubu, HKK drženy v semiflexi, hlava držena v protrakci 

- vyšetření na dvou vahách ukázalo rozdíl v zatížení DKK už jen 3kg, což odpovídá 

normě a dokazuje oboustranné zatěžování DKK 

- při stoji se zavřenýma očima patrná výrazná hra šlach na PDK a mírné ventrodorzální i 

laterolaterální titubace; modifikovaný stoj na patách vázne, na špičkách bez výrazných 

stranových rozdílů 

- při chůzi patrné stejnoměrné zatěžování DKK, odvíjení plosky LDK, stále našlapuje na 

laterální plochu plosek, kroky krátké, symetrické; modifikovaná chůze - po špičkách a 

se zavřenýma očima nejistá, pozadu a po patách bez výrazných stranových odchylek 

- při stereotypu extenze v kyčelním kloubu nedochází k fyziologicky správnému pořadí v 

zapojování jednotlivých svalových skupin, patrný tzv. tenzorový mechanismus při 

vyšetření stereotypu abdukce v kyčelním kloubu 
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- při antropometrickém vyšetření zjištěny už jen nepatrné rozdíly v objemových mírách 

v oblasti hlezna a nártu LDK 

při vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti zjištěna mírně snížená pohyblivost v 

kyčelním kloubu LDK 

- při vyšetření zkrácených svalů dle Jandova testu zjištěno pouze mírné zkrácení m. 

iliopsoas 

- při vyšetření svalové síly dle Jandova svalového funkčního testu bylo zjištěno zvýšení 

svalové síly všech sledovaných svalů 

- při vyšetření povrchového čití zjištěno vnímaní taktilních, termických a algických 

podnětů v oblasti nártu a bérce LDK srovnatelné se stejnou oblastí na PDK 

- při V éleho testu patrná hra prstců, výraznější na LDK 

3.10 Zhodnocení terapie 

Během terapie došlo k výraznému zlepšení ve smyslu symetrie kroku, odvíjení 

plosky od podložky a zlepšení stereotypu chůze bez napadání na LDK. Nicméně 

pacientka udává neustupující bolest ze sledované oblasti (tj. nárt a zevní kotník LDK). 

Spolupráce s pacientkou se mi líbila - pacientka se snažila spolupracovat a byl 

na ní vidět zájem o terapii, ačkoliv vzhledem ke svému pracovnímu vytížení se na 

terapii 2x nedostavila, vždy se zasadila o náhradu termínu terapie. 

Do budoucna bych navrhovala neustálou péči o analgezii výše popsané oblasti 

LDK, nácvik chůze do a ze schodů a hlavně zmírnění pracovního nasazení pacientky, 

které pravděpodobně sehrává velkou roli v neustupující bolesti. Pokud by to bylo 

možné, doporučila bych podrobnější lékařské vyšetření operované oblasti. 

67 



4. 
, v 

ZAVER 

Obecných cílů, vymezených ve výše uvedené kasuistice, bylo splněno. Byla 

provedena rešerše, vztahující se k dané diagnóze, řešené v rámci kasuistiky. 

Zpracováním kasuistiky bylo dosaženo stanovených cílů - tj. provedení vstupního 

kineziologického vyšetření, na základě kterého byly stanoveny terapeutické cíle, 

aplikace fyzioterapeutických postupů s následným provedením výstupm'ho 

kineziologického rozboru, a konečně zhodnocení efektu terapie. Zároveň byly v praxi 

ověřeny možnosti terapeutických postupů u pacientky s diagnózou ruptury šlachy m. 

peroneus 1. sin. 
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6. SEZNAM ZKRATEK 
AA alergická anamnéza 
ABD abdukce 
ADD addukce 
CG cévní gymnastika 
Cp krční páteř 

dg. diagnóza 
DIP distální interpfalangeální 
DK dolní končetina 
DKK dolní končetiny 
EXT extenze 
FA farmakologická anamnéza 
FL flexe 
GA gynekologická anamnéza 
HK horní končetina 
HKK horní končetiny 
IP interpfalangeální 
LDK levá dolní končetina 
LHK levá horní končetina 
m. musculus 
mm. musculi 
MP metakarpopfalangeální 
MTT měkké techniky 
NO nynější onemocnění 

OA osobní anamnéza 
PA pracovní anamnéza 
PDK pravá dolní končetina 
PHK pravá horní končetina 
PIP proximální interpfalangeální 
RA rodinná anamnéza 
SA sociální anamnéza 
Thp hrudní páteř 
VR vnitřní rotace 
ZR zevní rotace 
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7. INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA 

Pacientka souhlasí s použitím údajů o průběhu terapie za účelem zpracování mé 

bakalářské práce. Byla seznámena s tím, že s cílem zachovat maximální anonymitu 

nebudou v bakalářské práci uvedena osobní data, tzn. celé jméno a příjmení, rodné číslo 

a identifikující podrobnosti. 

Originál informovaného souhlasu s podpisem pacientky k nahlédnutí u autora. 
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