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SOUHRN 

N ázev bakalářské práce: Rehabilitace po artroskopické operaci kolenního kloubu. 

Title of bachelor's thesis: Rehabilitation after Knee Arthroscopy. 

Jméno a přímení autora: Veronika Feštrová 

Problematika poúrazových stavů kolenního kloubu je velmi častým předmětem 

rehabilitace nejenom na pracovišti kde jsem absolvovala praxi, ze které má bakalářská 

práce vychází. 

Práce je zpracována formou teoretické rešerše s navazující případovou studií a Je 

rozdělena na dvě hlavní části, obecnou a speciální. Cílem části obecné je shrnout 

základní poznatky z anatomie a biomechaniky kolenního kloubu a přehledně uvést 

vyšetřovací a terapeutické postupy, které je možno aplikovat u problematiky 

poúrazových stavů kolenního kloubu včetně jejich vlivu na okolní segmenty. Speciální 

část vychází ze čtyřtýdenní práce s pacientkou G.Š. narozenou 1973 v Praze, 

s diagnózou : S 83 7 Stp. distorzi levého kolenního kloubu s lézí LCA, lígamentum 

collaterale mediale, meniskus medialis. Pacientka je po artroskopické operaci a 

následně je indikována k plastice předního zkříženého vazu levého kolenního kloubu 

především vzhledem k umožnění návratu ke sportu. Hlavní náplní části druhé je návrh a 

provedení terapie po předchozím celkovém vyšetření. V terapii jsme se společně 

zaměřily na dosažení potřebného rozsahu pohybu a zlepšení stability kolenního kloubu, 

dále na ovlivnění pohybových stereotypů a svalové koordinace. 

Klíčová slova: kolenní kloub, poranění , rehabilitace 

Key words: knee joint, injury, rehabilitation 
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce, která byla zpracována v Centru léčby pohybového aparátu ve 

Vysočanech v termínu od 15.1. do 9.2.2007 je rozdělena na dvě hlavní části, část 

obecnou a speciální. Cílem části obecné je přehledně shrnout teoretické poznatky 

týkající se struktury a funkce kolenního kloubu a uvést vyšetřovací a terapeutické 

postupy, které je možno aplikovat v problematice poúrazových stavů kolenního 

kloubu. Část speciální obsahuje kazuistiku konkrétní pacietky s níž jsem po dobu čtyř 

týdnů pracovala. Cílem této části je po celkovém vyšetření aplikovat vhodné 

terapeutické postupy, které umožní pacientce postupně dosáhnout plného zdraví. 
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2. OBECNÁ ČÁST 

v , 

2.1 ANATOMIE A FUNKCNI ANATOMIE 

KOLENNÍHO KLOUBU 

Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem v lidském těle(12). Jeho skladba má oproti 

ostatním velkým kloubům řadu zvláštností(12). Kolenní kloub se dělí na kloub 

femorotibiální a femoropatelární(ll). Femorotibiální kloub se dále dělí na mediální a 

laterální, z nichž je každý rozdělen meniskem na část femoromeniskální a 

meniskotibiální (ll). 

Patela má značný význam pro funkci kolena, protože zlepšuje účinnost extenzorů 

kolena při jeho flekčním postavení, což je důležité hlavně při vzpřimování ( 4). 

Stabilitu kolenního kloubu zajišťuje vazivový a svalový aparát, oproti ostatním velkým 

kloubům dolní končetiny se na stabilitě kolenního kloubu až tak nepodílí tvar kloubních 

ploch. (6) 

Z funkčního hlediska rozdělujeme stabilizátory kolenního kloubu na : 

A. pasivní (statické)- tvar kloubních ploch, kloubní pouzdro, vazy a menisky. 

B. aktivní (dynamické)- svaly a jejich fascie.(6) 

Z topografického hlediska rozeznáváme stabilizátory kolenního kloubu na: 

A. kapsulámí B. intraartikulámí ( 6) 

2.1.1 STATICKÉ STABILIZÁTORY 

A. tvar kloubních ploch 

Styčné plochy kolenního kloubu do sebe zcela nezapadají - říkáme, že JSOU 

inkongruentní. ( 6) 

B. kloubní pouzdro 

Základní složkou statických stabilizátorů je kloubní pouzdro, které je zesílené řadou 

vazivových pruhů. Některé z nich jsou samostatnými ligamenty, ostatní představují jen 

vazivové zesílení kolenního pouzdra.(6) 
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C. vazy 

Nejdůležitější vazivovou strukturu představují čtyři hlavní vazy : 

Přední zkřížený vaz (lig. cruciatum anterius) a zadní zkřížený vaz ( lig. cruciatum 

posterius). Jsou hlavními stabilizačními strukturami v předozadním směru (v sagitální 

rovině) a omezují vnitřní rotaci tím, že se na sebe navíjejí. 

Vnitřní postranní vaz (lig. collaterale tibiale) a vnější postranní vaz ( lig. collaterale 

jibulare) 

další vazy: 

ligamentum patellae - šlacha m. quadriceps femoris 

retinaculum patellae laterale et mediale 

lig. popliteum obliquum 

lig. capitis jibulae 

Částečně můžeme mezi statické stabilizátory zahrnout i iliotibiální trakt (nejedná se o 

plně dynamickou strukturu).(6) 

D. menisky 

Inkongruenci kloubních ploch vyrovnávají chrupavčité menisky. Tím, že zmírňují 

inkongruenci obou artikulujících kostí se významně podílejí na stabilitě kloubu (6). 

Jedná se o dva vazivově chrupavčité útvary umístěné mezi kondyly a kloubními 

plochami tibie ( meniscus medialis et meniscus lateralis). Jsou to měsíčkovité útvary 

související ligamentózními pruhy s okolím, ale přesto jsou relativně pohyblivé a 

potřebné pro funkci kloubu. Meniskus medialis je méně pohyblivý než meniskus 

lateralis, což je dáno celkovou stavbou mediálního femorotibiálního skloubení 

(mediální plató tibie je konkávní) a fixací menisku. Oba rohy jsou od sebe poměrně 

dosti vzdáleny a navíc střední část menisku je připevněna pouzdrem k vnitřnímu 

postrannímu vazu. Tím je meniskus fixován k tibii na třech místech, což značně 

zmenšuje možnost jeho pohybu. 

Meniskus lateralis pokrývá téměř celou plochu zevního kondylu tibie. Je fixován téměř 

jen v jednom místě, protože úpony obou rohů se téměř dotýkají. To společně s dalšími 

faktory (stavba celé zevní části femorotibiálního skloubení) umožňuje jeho větší 

pohyblivost. Zevní meniskus vyrovnává inkongruenci artikulujících kostí, které jsou 

konvexního tvaru. Podílí se tak mnohem více na stabilitě zevní části femorotibiálního 

kloubu než vnitřní meniskus na stabilitě části vnitřní.(! I) 
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Stabilizační funkce statických stabilizátorů spočívá v jejich mechanické pevnosti (17). 
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Obr.č.l: Zobrazení pravého kolenního kloubu (20) 

2.1.2 DYNAMICKÉ STABILIZÁTORY (6) 

Patří sem tři skupiny svalů, které ovlivňují funkci v kyčelním i kolenním kloubu. 

skupina flexorů kolene - též nazývány svaly ischiokrurálními 

m. biceps femoris 

m. semitendinosus 

m. semimebranosus 

skupina extenzorů kolene 

m. quadriceps femoris 

skupina nespecifikovaná 

m. sartorius , m. gracilis, m. popliteus, m. gastrocnemius, m. tensor fascie latae 

Tyto stabilizátory jsou ovlivňovány svalovým tonem a na svalovém tonu závisí jejich 

stabilizační efekt(12). 

Stabilita kolenního kloubu je zajištěna souhrou statických a dynamických stabilizátorů. 

Pokud souhra selže, jsou statické stabilizátory vystaveny přílišnému stresu a mohou být 

poraněny.(12) 
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Obr.ě.2: Svaly stehna -pohled zpředu (21) 
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Obr.ě.3:Svaly stehna- pohled zezadu (21) 
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2.1.3 CÉVY a NERVY (8) 

cévy 

a. femoralis ==:> a. poplitea ==:> a. tibialis anterior 

==:>a. tibialis posterior 

Za kolenním kloubem vydává a. poplitea řadu menších větví, obklopujících kolenní 

kloub a spojujících se ( anastomózujících) s dalšími malými větvemi z a. femoralis a 

a. tibialis anterior et posterior. Vytvářejí tak pleteň, umožňující kolaterální oběh, který 

obchází a. poplitea. To nabývá na významu, je-li koleno udržováno dlouhou dobu ve 

flexi, nebo když je a. poplitea zúžena 

nebo uzavřena. 

v. fémoralis 

nervy 

n. ischiadicus 

==:> n. tibialis 

==:> n. fibularis ( peronaeus) communis 

Sedací nerv je největším nervem 

lidského těla a je hlavním nervem dolní 

končetiny. Jeho větve zásobují svaly 

bérce, některé svaly stehna a všechny 

svaly na chodidle a hřbetu nohy. 

n. femoralis 

~ n. cutaneus femoris lateralis 

-může se stát zdrojem bolestivých obtíží 

SemitendliiCs~s 
m~scle 

PJPII!eal artery 

Knee reg10n 

Gastroc nemius 
mu sele 

BACKSECnON 

BICePS femons 
mu sele 

Scia:ic nerve 

COrm1on 
peroneal nerte 

T1blal nme 

Obr.ě.4: Cévy a nervy v oblasti kolenního kloubu 

(pohled zezadu) ( 25) 
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2.2 BIOMECHANIKA kolenního kloubu 

Kolenní kloub má jako nosný kloub dolní končetiny dvě hlavní funkce: (ll) 

• umožňuje potřebný rozsah pohybu mezi femurem a tibií, 

• zabezpečuje optimální přenos tlakových sil, které vznikají činností svalů 

a hmotností těla. 

Kolenní kloub v podstatě plní dva protichůdné požadavky: umožňuje stabilitu, při 

současné mobilitě (19). 

2.2.1 POHYBY V KOLENNÍM KLOUBU 

Proložíme-li středem kolenního kloubu tři základní roviny (frontální, sagitální a 

transverzální), protnou se ve třech přímkách označených jako X, Y a Z , které jsou 

zároveň osami možných pohybů v kolenním kloubu. Kolem těchto os je teoreticky 

možno provést celkem šest druhů pohybů. 

Osy rotace • tři rotační (rotace kolem os X, Y a Z), 

• tři translační (posun podél os X, Y a Z).(12) 

V klinické praxi označujeme: (ll) 

-rotační pohyb kolem osy Y jako flexi- extenzi, 

-rotační pohyb kolem osy Z jako vnitřní a zevní rotaci, 

-rotační pohyb kolem osy X jako abdukci- addukci, 

-translační pohyb podél osy X jako přední a zadní zásuvkový příznak, 

-translační pohyb podél osy Z jako kompresi a distrakci 

Aktivně prostřednictvím svalů lze provést jen flexi a extenzi kolenního kloubu a vnitřní 

a zevní rotaci bérce. Ostatní pohyby jsou pouze pasivní. 

rozsahy aktivně provedených pohybů: 

flexe- 120° (pasivně až 140°)- dle stavu m. rectus femoris a objemu stehna a lýtka 

extenze -je opačný pohyb do nulového postavení, za toto postavení se pohyb označuje 

jako hyperextenze (až do 10°, max. 15°) 

rotace - rozsah je závislý na stupni flexe kolenního kloubu 

( největší při flexi cca 60°) 

-při extenzi v kolenním kloubu je rotace nulová 
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vnitřní - 40° 

Základní postavení kolenního kloubu je plná extenze. Při plné extenzi je napnuta většina 

statických stabilizátorů, tj. oba zkřížené i oba postranní vazy a kloubní pouzdro, 

napnuty jsou také stabilizátory dynamické. Femur, menisky a tibie pevně vzájemně 

naléhají. Tento stav se označuje jako "uzamknuté koleno". Plná extenze je tedy 

nejstabilnější polohou kolenního kloubu .(12) 

"' o , , , , 

2.2.2 PREHLED SVALU OVLADAJICI FUNKCI KOLENNIHO 

Sval FL EX VR ZR 
Semitendinosus H p 

Senrirnembranosus H p 

biceps femoris H H 

rectus femoris H 

vastus lateralis H 

vastus medialis H 

vastus intermedius H 

Sartorius p p 

Gracilit p p 

Popliteus p H 

Gastrocnemius p 

Tab. ě.l: Přehled svalů ovládajících funkci kolenního kloubu (19) 

Legenda: FL-flexe, EX- extenze, VR- vnitřní rotace, ZR- zevní rotace, H- hlavní funkce, p- pomocná 

funkce 

,\-patella 
·: 

1 
(knee cap) 

0 :f patellar 

\ ~' tendon 

-t1b1a 
(shin bone) 

Obr.ě.5: Účast m.quadriceps femoris a hamstringů při flexi a extenzi v kolenním kloubu (24) 
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2.2.3 FLEXE - EXTENZE v kolenním kloubu (6) 

Flexe v kolenním kloubu probíhá v několika fázích. Začínající flexe (prvních 5°) je 

provázena tzv. počáteční rotací. Zevní kondyl femuru se skutečně otáčí,vnitřní se 

posouvá. V této fázi pohybu se kolenní kloub odemkne. Následuje valivý pohyb- femur 

se valí po tibii a po obou meniscích. 

V závěrečné fázi flexe se stále zmenšuje kontakt femuru s tibií a menisky se posunují po 

tibii dozadu. Flexe kolenního kloubu se tedy dokončuje v meeniskotibiálním spojení, 

přičemž posun zevního menisku po tibii je mnohem větší ( asi 12 mm) než posun 

vnitřního menisku ( asi 6 mm). Flexi kolenního kloubu jistí zkřížené vazy, které brání 

posunům artikulujících kostí. Čéška klouže při flexi distálně, při extenzi proximálně. 

Rozsah jejího posunu je 5-7 cm. 

Při extenzi kolenního kloubu probíhá celý proces opačně až k závěrečné rotaci 

opačného směru, která extendovaný kloub opět uzamkne. 

I 

I 
l 
I 

I 

( 
I 
J 

/ 

15"" 

hyperexten.sion 

Obr.č.6: Flexe - extenze v kolenním kloubu (25) 

14 



2.2.4 SPECIFICKÉ FUNKCE V KOLENNÍM KLOUBU (4) 

" Zámek" kolena - koleno lze hyperextendovat a rozsah této hyperextenze je 

limitován vazem lig. cruciatum anterius, ale i ligg. colateralia. Jestliže stojíme vzpříma s 

mírnou hyperextenzí, probíhá těžnice lehce před kloubem nebo v jeho přední části a 

proto může m. quadriceps femoris relaxovat. Koleno je uzamčeno v hyperextenzi, která 

může být aktivně udržována funkcí flexorů kolene a tractus iliotibialis. Samo 

mechanické " uzamknutí" kolene dorazem je dáno i tvarem skeletu a inkongruencí 

tibiofemorálního skloubení. Při uzamčeném koleni není možná rotace. Chceme-li 

koleno odemknout je k tomu zapotřebí funkce m. popliteus.( 4) 

Rotace - rozsah rotace v koleně stoupá s jeho vzrůstající flexí. Při flexi kolem 80° je 

značná variabilita pohyblivosti v kolenním kloubu. 

Lombardův paradox - při vstávání ze sedu , kde vedoucím pohybem je extenze v 

koleni , lze pozorovat současnou aktivaci flexorů kolene.Zde vzniká kontrakce 

antagonisty, která prováděný pohyb neruší, ale stabilizuje. Při vstávání se extenční 

pohyb odehrává současně v kolením i kyčelním kloubu. M. rectus femoris flektuje kyčel 

a extenduje současně koleno a semisvaly flektují koleno a extendují současně kyčel. 

Tento mechanismus lze vysvětlit opět funkcí dvojice sil, která působí jednak udržování 

polohy, ale současné i stabilizované vedení pohybu. Dvoukloubové svaly pracují 

ekonomičtěji, než-li svaly jednokloubové, ale dochází u nich častěji k poranění. 

Vliv patelly zlepšuje účinnost 

extenzorů kolene a umožňuje silový 

přenos extenzorů na tibii v potřebném 

rozsahu. 

15 

quadriceps f0 quadricep.._s_ .. 
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Obr.č.7: Funkce patelly (26) 



2.2.5 BIOMECHANIKA PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU (LCA) 

(10,17) 

Přední zkřížený vaz (LCA) zabezpečuje spolu se zadním zkříženým vazem 

anteroposteriorní stabilitu kolenního kloubu. Také zajišťují vzájemnou koordinovanost 

všech tří pohybů (rotační, válivý a posuvný) a to hlavně valivého a posuvného. 

Napětí LCA není v průběhu pohybu stále stejné. V plné extenzi je vaz napnut celý, 

zejména jeho posterolaterální část. Při 15° flexi začíná jeho tenze klesat a dosahuje 

minima zhruba mezi 30° - 40° flexe. S další flexí začíná napětí opět narůstat, takže při 

90° flexi je zejména jeho anteromediální část silně napnuta. 

M. quadriceps femoris jako extenzor tedy zvyšuje napětí LCA - působí jako jeho 

antagonista. N aopak flexory působí jako jeho synergisté. 

Na napětí LCA má vliv i rotace, kdy zevní rotací dochází k jeho relaxaci a rotací vnitřní 

se naopak napíná. Nejběžnějším mechanizmem poranění LCA je tedy rotace v napjatém 

nebo mírně flektovaném koleni. 

2.3 VYŠETŘOVACÍ METODY 

2.3.1 DIAGNOSTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE 

2.3.1.1 KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 

Klinické vyšetření kolenního kloubu z pohledu lékaře- viz. 2.3 .2 

2.3.1.2 ZOBRAZOVACÍ METODY ( 13) 

RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ 

Nativní vyšetření 

a. nativní snímek- použití standardních projekcí, které jsou dle potřeby 

doplňovány projekcemi speciálními. 

b. nativní tomografie - může odhalit ložisko, uložené v hloubce kosti, které na běžném 

snímku uniká pozornosti. Klasická tomografie však pacientka zatěžuje vyšší dávkou 
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ionizačního záření a proto se dnes již užívá jen v omezené míře a postupně je 

nahrazována modernějšími metodami. 

c. computerová tomografie- viz speciální zobrazovací metody 

Kontrastní vyšetření 

a. artrografie - zobrazení měkkých nitrokloubních struktur pomocí náplně kloubu 

malým množstvím kontrastní látky ( 2-lOrnl dle velikosti kloubu), event.vzduchern. 

Umožňuje tak zobrazení měkkých struktur pomocí negativního kontrastu, které jinak 

na nativním vyšetření viditelné nejsou ( menisky, některé vazy, tíhové váčky, atd.). 

Dnes je postupně nahrazována dražší, ale bezpečnější MRl. 

b. angiografie - vyšetření cév v příslušné oblasti ke stanovení vaskularizace a 

charakteru cév v příslušné oblasti. 

SPECIÁLNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY 

Computerová tomografie 

Moderní zobrazovací metoda, která prostorově dokonale zobrazí vyšetřovanou oblast 

skeletu, pomůže najít strukturální zrněny a přesně určí prostorové vztahy i rozsah 

postižení vyšetřované pohybového aparátu. V některých případech se může použít i 3-

dirnenzionální rekonstrukce, která může značně pomoci při rozvaze o typu operačního 

výkonu a je součástí předoperačního plánování v případě složitých nebo změněných 

anatomických podmínek. 

MRl (MR, NMR) 

Zobrazovací technika, která v některých případech značně zdokonalí jemnou 

diagnostiku, zejména měkkých struktur pohybového aparátu. Není ji však možné 

považovat za techniku, která nahradí klasické vyšetření. Její interpretace je často velmi 

složitá a nejednoznačná. Metodika indikací i vyhodnocování výsledků se však stále 

vyvíjí. 
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2.3.1.3 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ a SPECIÁLNÍ 

VYŠETŘOVACÍ METODY (13) 

Diagnostická punkce 

Speciální vyšetření, které pomáhá zhodnotit obsah preformovaných tělních dutin, 

zejména kloubů. Mikroskopické, kultivační, event. histologické vyšetření získaného 

materiálu často usnadní diagnózu zánětlivých či tumorózních afekcí, ale i u 

posttraumatických a traumatických stavů. 

Biopsie 

Jedná se o vyšetření části tkáně různými histologickými a histochemickými metodami, 

s použitím optického nebo elektronového mikroskopu získáme informace základního 

významu, zejména v onkologické diagnóze. 

Artroskopie - viz kapitola 3 .2.1 

2.3.2 DIAGNOSTIKA Z POHLEDU FYZIOTERAPEUTA (13) 

2.3.2.1 ANAMNÉZA 

Jedná se o soubor všech údajů o zdravotním stavu pacienta od narození po 

současnost. 

Nezbytnou součástí anamnézy při klinickém vyšetření kolenního kloubu u 

poúrazových stavů je mechanismus vzniku úrazu, charakter bolesti či rychlost vzniku 

otoku. Prostřednictvím anamnézy získáváme informace o charakteru současných obtíží 

a také jí zjišťujeme jejich souvislost s onemocněním či úrazem proběhlým v minulosti. 

2.3.2.2 ASPEKCE 

Jedná se o vyšetření pohledem, tímto způsobem získáme cenné informace o držení 

těla, chůzi, stupni bolesti, celkové funkce nebo jejího omezení. Přináší základní 

informace o stabilitě, koordinaci pohybů, přenášení hmotnosti, síle odrazu a rytmu 
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chůze. 

Aspekcí hodnotíme změny barvy kůže, volnost jizev, atrofii svalovou, kontraktury. 

Zaznamenáme všechny odchylky od normy. 

2.3.2.3 P ALPACE 

Vyšetření pohmatem, které nás informuje o reliéfu a tvaru svalstva, šlach a skeletu. 

Palpace může kromě nálezu zduření, pro sáknutí, změny kožní teploty, zvýšeného 

pocení určit i patologické fenomény, spojené s pohybem, jako jsou drásoty či 

krepitace. 

Vyšetřujeme napětí ( tonus ) svalů, kontraktury, adhesi či volnost jizvy, omezenou 

pohyblivost kloubní, kvalitu čití atd. 

2.3.2.4 ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ 

Jedná se o měření délek a obvodů jednotlivých segmentů končetin a trupu. Měření 

se provádí standardním způsobem od určitých antropometrických bodů. Při měření 

končetinových segmentů je vždy nutné porovnání obou končetin. 

2.3.2.5 VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ POHYBLIVOSTI (3) 

Goniometrické vyšetření je vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybů v 

jednotlivých kloubech pomocí goniometru. 

Vyšetření aktivní hybnosti 

Aktivní pohyby, které je možno v kolenním kloubu vykonat pomocí svalů, jsou flexe a 

extenze, vnitřní a zevní rotace bérce. 

Vyšetřujeme nejprve v poloze na zádech a poté v poloze na břiše. 

Vyšetření pasivního pohybu 

Pohyb končetinou provádí fyzioterapeut při maximální relaxaci pacienta. Je zde nutná 

slovní spolupráce s pacientem a to především při dotahování kloubu do krajní polohy, 

jejíž velikost se po úrazu liší od krajní polohy zdravého kloubu a bývá provázena 

bolestivostí. Postupujeme stejně jako při vyšetření aktivní hybnosti. 
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2.3.2.6 VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY 

K vyšetření svalové síly používáme svalový test dle Jandy. 

2.3.2.7 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY (3) 

Jedná se o testy specifické pro určité typy postižení a jsou vyvolány speciálními 

vyšetřovacími manévry. 

Speciální testy 

1. Vyšetření flexibility 

c::> KYČELNÍ KLOUB 

Thomasův test- používá se k vyloučení flekční kontraktury kyčelního kloubu. 

Oherův test- používá se k vyšetření zkráceného tractus iliotibialis. 

Vyšetření zkrácených jlexorů kyčelního kloubu dle Jandy- hodnotíme dle postavení 

stehna, bérce a podle deviace pately. Dále podle možnosti stlačení stehna do 

hyperextenze, bérce do flexe a stehna do hyperaddukce. 

Vyšetření zkráceného m. piriformis - hodnotíme podle možnosti provedení vnitřní 

rotace a addukce. 

c::> KOLENNÍ KLOUB 

Vyšetření zkrácených jlexorů kolenního kloubu dle Jandy 

Hodnotíme rozsah flexe v kloubu kyčelním. Vyšetřování ukončujeme v okamžiku, kdy 

začneme cítit tendenci k flexi v kolenním kloubu testované končetiny, nebo pohyb 

pánve, či bolesti svalstva na dorzální straně stehna. Pokud flexe v kyčelním kloubu 

dosáhne 90° nejedná se o zkrácení. 

2. Vyšetření stability a strukturální integrity 

q KYČELNÍKLOUB 

Trendelenburgův test 

Pomocí tohoto testu zjišťujeme a posuzujeme oslabení laterálních stabilizátorů 

kyčelního kloubu, které vede k pozitivitě Trendelenburgova znamení. 
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Patrickův test 

K vyšetření dysfunkce kyčelního nebo SI kloubu. 

c> KOLENNÍ KLOUB 

Lachmanův test a "obrácený " Lachmanův test 

Těmito testy prokazujeme míru předozadního posunu tibie proti femuru přibližně ve 

flexi 30° v kolenním kloubu. Vyšetření tak napomáhá ke zjištění zda-li je poškozen 

přední zkřížený vaz ( Lachmanův test) nebo zadní zkřížený vaz ( "obrácený" 

Lachmanův test - v poloze vleže na břiše). 

Pivot Shi(t test (Mclntosh) 

Pacient leží při testu na zdravém boku nebo na zádech. Vyšetřující uchopí jednou rukou 

chodidlo pacienta a při extenzi v kyčelním i kolenním kloubu provádí současně vnitřní 

rotaci a abdukci bérce. Vnitřní rotace bérce v extenzi kloubu vyvolává při pozitivitě 

testu ventrální subluxaci laterálního kondylu tibie proti femuru. Při postupném 

převádění končetiny do flexe dojde mezi 30°- 40° k náhlé repozici subluxovaného 

kondylu, kterou je možno hmatat, často i vidět a slyšet. 

Test je pozitivní u ruptur předního zkříženého vazu spojených s lézí laterálních 

kapsulámích struktur při neporušeném iliotibiálním traktu. 

Hughston (Jerk) test: 

Kolenní kloub je ve flexi 80° a při současné abdukci a maximální vnitřní rotaci bérce 

převáděn do extenze. Při přechodu mezi 30°- 40° flexe dochází k náhlé subluxaci 

laterálního kondylu tibie ventrálně. "Jerk" test je vlastně obráceným "Pivot shift" 

testem. 

3. Vyšetření menisků 

McMurrayův test 

Tímto testem vyšetřujeme poškození zadních rohů menisků. Pozitivitu manévru v 

jednotlivých polohách prokazuje bolestivé lupnutí, které hmatáme v kloubní štěrbině. 

Lupnutí při vnitřní rotaci tibie a adduktorů bérce znamená poranění zadního rohu 

laterálního menisku. Zevní rotace a abdukce tibie provázena lupnutím znamená 

poškození zadníhvrohu mediálního menisku. 
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Bounce home test 

Cílem testu je vyšetřit blokování kolene v extenzi, jehož příčinou může být poranění 

menisku. 

Apleyův test 

Tímto testem je možné rozlišit, je-li příčinou bolesti udávané v oblasti mediální nebo 

laterální kloubní šterbiny poranění menisků nebo poškození postranníchh vazů. 

4. Vyšetření (emoropatelárního kloubu 

Apprehension test 

Vyšetřující se ve výchozí poloze pokusí zatlačit na patelu a posunout ji laterálně. 

Pacient s opakovanými luxacemi a dislokacemi pately se bude při tlaku na čéšku bránit 

a vysloví obavu z pocitu luxace čéšky. Test je pozitivní při obavě z dislokace a při 

náhlé kontrakci m.quadriceps femoris. 

Vyšetření plicae alares 

U některých jedinců dochází k tomu, že jsou synoviální ztluštění silně vyvinuta, 

mohou být ve femoropatelárním kloubu stlačena a to může být zdrojem bolesti. 

2.4 TERAPEUTICKÉ METODY 

2.4.1 TERAPIE Z POZICE LÉKAŘE 

2.4.1.1 Akutní stadium 

Názory na terapii z pohledu lékaře se v akutní fázi poranění velmi liší. Některá 

pracoviště upřednostňují okamžité operační řešení, jiná přistupují k operaci až po 

dosažení určitých parametrů cestou konzervativní léčby a u některých případů se 

postupuje pouze konzervativně. Rozhodnutí lékaře ohledně volby terapie je také 

ovlivněno tím jaké nároky budou na postižený kloub kladeny. V případě vysokých 

nároků na stabilitu kloubu je doporučována operační léčba. 
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Cíle: Zmírnit bolestivost a otok v oblasti kolenního kloubu, zajistit fixaci pomocí 

rigidní ortézy. V individuálních případech zajistit strukturální integritu a stabilitu 

kolenního kloubu pomocí chirurgické léčby. 

Prostředky k dosažení cíle: 

» Farmakologická léčba ( 26) 

Smyslem podávání léku u projevů přetížení pohybového aparátu je kromě odstranění 

bolesti i potlačení patologické zánětlivé reakce, zlepšení prokrvení, urychlení hojení a 

umožnění či usnadnění rehabilitace. 

Analgetika - většina přípravků obsahuje látku, která má současně analgetický a 

protizánětlivý účinek. 

Acylpyrin, Anopyrin, Superpyrin kyselina acetylsalicylová Je jedním 

z nejúčinnějších analgetik a v odpovídajících dávkách má značný protizánětlivý účinek, 

tzn. 4x 2-3 tablety denně. Ne vždy však je acylpyrin v této dávce snášen, zejména 

zažívacím ústrojím. 

Nesteroidní protizánětlivé léky - Antirevmatika - názory na používáni antirevmatik 

jsou u řady indikací nejednotné. Jsou-li podány brzy po zranění mohou urychlit proces 

hojení a tak i návrat do tréninkového procesu, avšak tento efekt není ani zdaleka 

pravidlem. Spíše jejich analgetický efekt maskuje bolest provázející přetížení a není-li 

dodržen klidový léčebný režim dojde naopak ke zhoršení obtíží a následně ke vzniku i 

trvalých poškození. 

K nejznámějším lékům z této skupiny patří Indometacin, Ibuprofen, Diklofenak. 

Kortikoidy (místní aplikace)- při nitrokloubním podání kortikoidu jde vlastně o jeho 

celkové podání, neboť při zánětu kloubu se lék vstřebává do krevního oběhu rychleji 

než ze svalu. Při dávce 7mg by nemělo dojít k celkovému účinku, přičemž místní efekt 

je zachován. V případě kolenního kloubu je nutné asi 2 týdny končetinu nezatěžovat. 

» Kryoterapie- aplikace ledových obkladů pro snížení edému 

» Indikace ortopedických protetických pomůcek 

V případě poranění kolenního kloubu se jedná především o ortézy fixační různých typů, 

které se liší pevností fixace, použitým materiálem i designem dle výrobce. 

V akutní fázi je vhodná rigidní ortéza. 
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» Chirurgická Iéčba

Artroskopie kolenního kloubu 

Artroskopie kolenního kloubu je metodou jak diagnostickou, tak terapeutickou.Tato 

problematika spadá do oblasti chirurgické léčby a její podrobný popis je dostupný 

v odborných knihách či publikacích na něž bych se tímto způsobem chtěla odkázat. 

2.4.1.2 Subakutní stadium 

Cíle: Zmírnění otoku a dosažení pohyblivosti v kolenním kloubu, což umožní 

eventuální operační výkon. Pokud je pacient léčen konzervativně, cílem je získat 

původní rozsah pohybu a co největší schopnost stability kolenního kloubu. 

Prostředky k dosažení cíle: 

» Farmakologická léčba - viz.2.4.1.1 

Aplikace léků v mastech - často používanými mastmi jsou Fastum gel, Voltaren, 

!bal gin. 

Tyto masti obsahují nesteroidní antirevmatika, dále však obsahují dráždivé látky, které 

jsou nevhodné v akutním stadiu poranění. 

»Chirurgická léčba- viz.2.4.1.1 

Zde opět záleží na volbě lékaře a daném pracovišti zda zvolí konzervativní přístup nebo 

se rozhodne pro operační řešení. 

» Indikace ortopedických protetických pomůcek 

Dle indikace lékaře je aplikována ortéza kolenního kloubu, většinou se jedná o ortézu, 

která neomezuje základní pohyb kolenního kloubu a je stabilní při bočních instabilitách. 

2.4.1.3 Chronické stadium 

Cíle: Získání stability kolenního kloubu i za ztížených podmínek včetně sportovních 

aktivit. 

Prostředky k dosažení cíle: 
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» Chirurgická léčba - viz.2.4.1.1 (27) 

Nejčastějším důvodem pro operaci kolenního kloubu jsou jeho chronické nestability. V 

těchto případech může být indikována plastika LCA. Nejrozšířenější způsob plastiky 

LCA, se v současné době používá operace používající štěpy z prostřední třetiny lig. 

patellae- Bone- Patelar Tendon -Bone (BTB). 

» Indikace ortopedických protetických pomůcek 

Lékař rozhoduje zda je fixační ortéza indikována na sport nebo nikoliv. 

2.4.2 TERAPIE Z POZICE FYZIOTERAPEUTA 

2.4.2.1 Akutní stadium 

Cíle: Redukce edému, snížení bolestivosti, zajištění fixace kolenního kloubu. 

Prostředky k dosažení cíle: 

» Kryoterapie- aplikace ledových obkladů pro snížení edému 

» Cévní gymnastika - podpora regeneračních a reparačních procesů 

» Indikace ortopedických protetických pomůcek - v případě poranění kolenního 

kloubu sej edná především o ortézy fixační různých typů, které se liší pevností 

fixace, použitým materiálem i designem dle výrobce. 

V akutní fázi je vhodná rigidní ortéza. 

2.4.2.2 Subakutní stadium 

Cíle: Podpora regeneračních a reparačních procesů. Dosažení volnosti jizvy v případě 

pooperační péče včetně instruktáže pacienta. Zvýšení rozsahu pohybu a stabilizace v 

oblasti kolenního kloubu, nácvik koordinace pohybů a ovlivnění případných reflexních 

změn. Podpora propriocepce a nácvik správné koordinace a koaktivace dynamických 

stabilizátorů kolenního kloubu. 

Komplexní pohled na pacienta včetně ovlivnění funkčních svalových smyček v případě 

pozitivních nálezů v jejich průběhu. 
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Prostředky k dosažení cíle: 

» Manipulační léčba ( dle Lewitta) (1) 

Mobilizační techniky používáme jednak k vyšetření kloubní kloubní a dále k terapii 

jejího omezení. 

oblast periferních kloubů: mobilizace nohy (IP1, IP2, MT) , mobilizace 

tibiofibulárního kloubu, mobilizace kolenního kloubu, mobilizace patelly, 

kyčelní kloub - trakce 

oblast páteře: Th páteř, mobilizace SI kloubu 

» Manipulace měkkých tkání (dle Lewitta) (1) 

protažení pojivové řasy: působení v oblasti jizvy na levém kolenním kloubu 

léčení hlubokých fascií: protažení fascií v lumbosakrální oblasti směrem kraniálním 

a kaudálním, protažení fascií na obou stranách trupu. 

» Postizometrická svalová relaxace (PIR) (dle Lewitta) (1) 

Léčebný postup, který je zaměřen především na svalové spazmy, zejména na 

spoušťové body ve svalech, u nichž je zcela specifickou metodou léčení. 

oblast trupu: m. quadratus lumborum 

svaly pánve: m. iliopsoas, adduktory 

svaly DK: ischiokrurální svaly, m. rectus femoris, m. piriforrrůs, m. biceps femoris 

>> Metoda senzomotorické stimulace (dle Jandy, Vávrové) (7) 

Cílem metody je dosáhnout reflexní, automatické aktivace žádaných svalů, aby pohyby 

či jiné úkony nevyžadovaly výraznější kortikální kontrolu. 

- zvládnutí 3 bodové opory, korekce chodidla, vymodelování podélné a příčné 

klenby 

-zvládnutí korigovaného držení- stupňuje se obtížnost (na obou DKK, na jedné 

DKK, použití úsečí- válcové, kulové, postrky, podřepy) 

-nácvik předních a zadních půlkroků- nejprve na podložce, poté na úsečích, výpady, 

výskoky 
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- nácvik chůze v balančních sandálech 

- dále můžeme využít cvičení na trampolíně, balančních míčích 

» Agisticko - excentrické kontrakční postupy ( AEK) ( dle Briigger koncept) (7) 

- patří mezi aktivní terapeutické postupy 

-cílem je zlepšit schopnost excentrické kontrakční schopnosti příslušných svalových 

skupin a tím tzv. funkční svalový synergismus agonistických a antagoniských 

svalových skupin. 

» Cvičení s Thera - Bandem ( dle Briigger koncept) (7) 

-představuje druhý stupeň aktivních terapeutických postupů 

Thera-Band= pružný pás - umožňuje cvičení, při kterém střídavě dochází k 

excentrické a koncentrické kontrakci daných svalových skupin 

- síla elastických pásů je barevně rozlišena, což umožňuje dobré dávkování v závislosti 

na schopnostech pacienta 

» Proprioceptivní nervosvalová facilitace ( PNF) (7) 

(dle Kabata, Knott, Voss) 

Základním neurofyziologickým mechanizmem PNF je cílené ovlivňování aktivity 

motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentních impulzů ze 

svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. Kromě toho jsou míšní neurony 

ovlivňovány také prostřednictvím eferentních impulsů z mozkových center, která mj. 

reagují na aferentní impulsy, přicházející z taktilních, zrakových a sluchových 

receptorů. Potřebné stimulace se dosahuje pomocí různých hmatů a pasivních či 

aktivních pohybů, jakož i pomocí pohybů či statické práci proti vhodně 

přizpůsobenému odporu. 

» Nácvik správných pohybových stereotypů (dle Lewitta)(7) 

stereotyp stoje, stereotyp chůze (včetně modifikované chůze) 
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2.4.2.3 Chronické stadium 

Cíle: Zde se zaměřujeme na udržení zvýšení rozsahu pohyblivosti a zejména na 

zvýšení schopnosti kolenního kloubu adaptovat se na zátěž i za ztížených podmínek. 

Podpora propriocepce a nácvik správné koordinace a koaktivace dynamických 

stabilizátorů kolenního kloubu. 

Terapeutické postupy viz.2.4.2.2 

v , , , 

3. CAST SPECIALNI 

3.1 METODIKA PRÁCE 

Tato bakalářská práce vychází z praxe, kterou jsem absolvovala v Centru léčby 

pohybového aparátu s.r.o. ve Vysočanech v termínu od 15.1. do 9.2.2007. Toto 

pracoviště je charakteristické svým zaměřením na ortopedické diagnózy, čemuž 

odpovídá i skladba tamějších pacientů. 

Práce je zpracována formou teoretické rešerše s tématicky navazující případovou 

studií a je rozdělena na dvě hlavní části, obecnou a speciální. Cílem části obecné je 

shrnout základní poznatky z anatomie a biomechaniky kolenního kloubu a přehledně 

uvést vyšetřovací a terapeutické postupy, které je možno aplikovat u problematiky 

poúrazových stavů kolenního kloubu včetně jejich vlivu na okolní segmenty. Speciální 

část vychází ze čtyřtýdenní práce s pacientkou G.Š. narozenou 1973 v Praze. Pacientka 

po artroskopické operaci, která je indikována k plastice předního zkříženého vazu 

levého kolenního kloubu. Cílem části druhé je po celkovém vyšetření zvolit a aplikovat 

vhodnou terapii, která umožní dosáhnout stavu podmiňující další operaci, která je pro 

dosažení plného zdraví pacientky nezbytná. 
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3.1.1 HARMONOGRAM TERAPIE 

termín terapie: 19.1. - 9.2. 2007 

frekvence terapie: 3 x týdně 

čas terapie: 7:40- 9:15 

Průběh terapie se vždy skládal ze tří částí: 

1. vodoléčba 

2. individuální terapie 

3. L TV a senzomotorická cvičení ve FIT 

7:40- 8:00 

8:00-8:45 

8:45- 9:10 

3.1.2 VYŠETŘOVACÍ METODY a TERAPEUTICKÉ 

PROSTŘEDKY 

3.1.2.1 Lékařské vyšetřovací metody a terapeutické prostředky 

Pacientka byla vyšetřena těmito metodami: 

Speciální testy v ortopedii (vyšetření stability a strukturální integrity,vyšetření 

menisků, vyšetření femoropatellárního kloubu. 

K terapii byly použity následující metody či postupy: 

Artroskopická operace ( viz. výpis ze zdravotní dokumentace) 

3.1.2.2 Fyzioterapeutické vyšetřovací metody a terapeutické prostředky 

Pacientka byla vyšetřena těmito metodami: 

Vyšetření stoje dle Jandy, vyšetření chůze dle Jandy, vyšetření dolních končetin 

aspekcí, palpací, antropometrické vyšetření dolních končetin, goniometrické vyšetření 

aktivní a pasivní pohyblivosti dolních končetin, vyšetření pasivní pohyblivosti -

vyšetření přídatných pohybů Goint play) dle Lewita, vyšetření svalové síly dle Jandy, 

vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, vyšetření hybných stereotypů, diagnostika 

svalové síly dle Kabata, vyšetření reflexních změn dle Lewitta, neurologické vyšetření. 
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K terapii byly použity následující metody či postupy: 

Manipulační léčba (dle Lewitta), manipulace měkkých tkání (dle Lewitta), míčková dle 

Jebavé, postizometrická svalová relaxace (dle Lewitta), metoda senzomotorické 

stimulace ( dle Jandy, Vávrové), nácvik správných pohybových stereotypů ( dle 

Lewitta), agisticko - excentrické kontrakční postupy ( AEK) ( dle Brugger koncept), 

cvičení s Thera - Bandem ( dle Brugger koncept), posilování dle svalové testu ( dle 

Jandy). 

3.2. ANAMNÉZA 
G.Š., žena 

Ročník: 1 97 4 

Dg: S 837 

Pacientka po operaci levého kolenního kloubu. 

FL\: bezvýznamná 

OA: běžná dětská onemocnění,zlomenina levé kosti vřetenní - 1982 

Abusus: neg. 

AA: neg. 

GA: 2 děti- spontánní porod ( 2000, 2004) 

NO: 1 O. listopadu- pád na lyžích, ošetřena v Rakousku, 

15. listopadu operace ( artroskopicky) 

Od 2.1. RHB v Centru léčby pohybové aparátu ( C.L.P.A.) ve Vysočanech 

Mechanismus úrazu: během jízdy na lyžích došlo k rotaci bérce zevně, 

následně pacientka upadla 

PA: toho času na mateřské dovolené - 7 let, jinak sedavé zaměstnání v kanceláři, 

během mateřské dovolené převážně doma s dětmi, často si s nimi hraje na zemi 

v poloze ve dřepu, pak v momentu kdy vstává jí bolí oba kolenní klouby, bydlí 

v městské zástavbě - většina procházek po betonovém povrchu . 

SA: plážový volejbal - dříve závodně ( III.liga) - 4x týdně, nyní během mateřské 

dovolené pouze lx týdně pouze rekreačně,lyžování- během zimní sezóny 3x za měsíc, 

rekreačně, cykloturistika rekreačně,jaro-podzim -2x za měsíc cca 30 km 

FA: chondrosulf 
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Předchozí rehabilitace: Dne 20.12.2006 byla pacientka vyšetřena v C.L.P.A. a 

zainstruována o průběhu rehabilitace a autoterapie v domácím prostředí. Od 2.1. 

zahájena intenzivní RHB v C.L.P.A s cílem zlepšení rozsahu pohybu a zvýšení svalové 

síly. Pacientka 3 x týdně dochází na vodoléčbu (vířivá vana na DK), individuální RHB ( 

techniky měkkých tkání, mobilizace, PIR), LTV ve Fit centru pod dohledem 

fyzioterapeuta . 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

A: Všeobecná fakultní nemocnice- !.chirurgická klinika ( 1. LF UK v Praze) 

Dne 13.11.2006 

Operační diagnóza: Laesio ligamenti cruciati ant. genus 1.sin 

Laesio menisci intemi corpus anterioris genus 1.sin 

Laesio ligamenti collat.medialis genus 1. sin 

Průběh hospitalizace: Nemocná přijata k ASK revizi 1. kolenního kloubu pro známky 

meniskeální léze a suspekci na lézi LCA. Po běžné předoperační přípravě byla 

provedena dne 15.11. 2006 operace: Arthroskopia s nálezem ruptury předního rohu 

mediálního menisku, drobné trhliny úponu mediálního menisku a kompletní ruptury 

LCA, provedena parciální menisektomie, shaving dekomprese předního kompartmentu, 

pooperační průběh bez komplikací, hojení p.p., koleno bez náplně, vertikalizace -

podpažní berle. 

EKG, interní vyšetření: kardiopulmonálně kompenzována. 

B: Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o. 

Dne 20.12.2006 

Subj.: úraz levého kolenního kloubu na lyžích, zevněrotační mechanismus, 15.11. ASK 

( parc. menisektomie) , 4 týdny vysoká ortéza, po té nízká 2 týdny. Chůze o 2 FB, dop. 

postupně odkládat. Otoky kolene, teplejší. 

Obj.: výrazná hypotrofie m. quadriceps femoris, nezvedne nohu nad lehátko. Extenze s 

deficitem cca 20.st, flexe minimální, tuhý odpor, jednorázová šetrná mobilizace. 

Závěr: stp. distorzi L kolenního kloubu s lézí LCA, lig. collat. med. , meniskus medialis 
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Indikace k rehabilitaci: 

Stp. distorzi levého kolenního kloubu s lézí LCA, ligamentum collaterale mediale, 

meniskus medialis. 

Diferencialně diagnostická rozvaha: 

• Instabilita kolene na traumatologickém podkladu 

• Posturální porucha pro dysfunkci nohy a změnu zatěžovaní postižené DK 

• Instabilita kolene na podkladu vadného držení těla a dysfunkci klenby nožní 

3.3 KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR- VSTUPNÍ 

vyšetření provedeno dne: 19.1. 2007 

čas vyšetření: 8:15- 9:45 

Status praesens: Orientována místem a časem, dobře spolupracuje. 

Pacientka 2.měsíc po operaci kolenního kloubu. Subjektivně neudává bolestivost, ale 

stěžuje si na pocit ztuhlosti a svalové slabosti, což ji výrazně limituje při chůzi. Dále 

udává občasný výskyt svalových křečí v oblasti lýtka či zadních stranách stehen 

převážně v noci. 

Výška: 174cm 

3.3.1 ASPEKCE 

3.3.1.1 Vyšetření stoje 

STATICKÉ 

Váha: 54 kg BMI: 17,8 

Zezadu: Achillova šlacha: výraznější, tendence valgózního 

postavení - vpravo 

Klenba nožní: pokles příčné i podélné klenby vpravo 

Lýtkové svaly: hypotrofie vlevo 

Kolenní kloub: hyperextenze vpravo, semiflexe vlevo 

Stehenní svaly: hypotrofie vlevo 

Pánev: SJPS- vpravo kraniálněji 
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Zboku: 

SIAS- vpravo kaudálněji 

Cristae illiacae - symetrické 

Anteverze pánve 

Zvýšená aktivita v oblasti Th-L páteře 

Oploštělá Th kyfóza 

Úklon vpravo 

Oslabení mezilopatkových svalů 

Lopatka: levá lopatka blíže k páteři 

HK v semiflexi v loketních kloubech bilat. 

Kol. kloub: hyperextenze vpravo, semiflexe vlevo 

Pánev: anteverze 

Bříšní svaly: lehce prominují 

Oploštělá Th kyfóza 

Protrakce ramen 

Předsunuté držení hlavy 

Zepředu: mm. obliqui abdominis externi - hypertonus bilat. - vlevo více 

mm. SCM- hypertonus 

Závěr: Asymetrie v pánevní oblasti - torze a anteverze pánve. 

Oploštělá Th kyfóza se současným oslabením mezilopatkových svalů. 

DYNAMICKÉ 

Vyšetření stoje na dvou vahách: P 32kg L 22kg 

Romberg : I zvýšená hra šlach, mírná nestabilita 

Jl zvýšená hra šlach, nestabilní stoj , titubace do stran 

III zvýšená hra šlach, nestabilita, oscilace i horní poloviny trupu 

Trendelenburg - Duchennovo znamení: 

PDK: mírný laterální posun pánve a úklon trupu, nedochází k poklesu pánve 

(pouze orientační vyš.- nebyla dodržena flexe 90° v kyč. kloubu LDK) 

LDK: nevyšetřeno -z důvodu výrazné nestability stoje na LDK a nemožnosti 

dodržení výchozí polohy 

Závěr: Výrazné zatížení na pravé dolní končetině z důvodu antalgického stoje. 

Zhoršená stabilita stoje zřejmě z důvodu snížené kvality propriocepce a exterocepce, 

která může být způsobena plochonožím a stavem po traumatu dolní končetiny. 
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3.3.1.2 Vyšetření chůze 

Chůze antalgická, nestabilní, šířka baze v normě, nášlap na paty, 

pánev v anteverzi, bez viditelných souhybů. Předklon trupu, téměř bez souhybu HK. 

Během chůze nedochází k zapojení břišních svalů, zvýšená aktivita v bederním úseku 

páteře paravertebrálně 

Závěr: Výrazné změny správného stereotypu chůze převážně v oblasti pánevní. Změna 

stereotypu negativně ovlivňuje nácvik správného zapojení m.quadriceps femoris. 

3.3.2 ANTROPOMETRIE 

~ Vyšetření provedeno textilním metrem. 

~ Naměřené údaje jsou v cm 

pravá 

Funkčni délka DK 92 

Anatomická délka DK 88 

Délka stehna 51 

Délka bérce 37 

Délka nohy 25 

Obvod stehna 41 

Obvod kolenniho kloubu přes 
35 

patellu 

Obvod přes tuberositas tibiae 30 

Obvod lýtka 33 

Obvod přes kotniky 26 

Obvod přes nárt a patu 32 

Obvod přes hlavice metatarsů 22 

Tab. č.2: Antropometrie 

levá 

94 

90 

52 

38 

24 

37 

37 

30 

31 

25 

32 

21 

Závěr: Výrazný rozdíl v obvodu stehen vypovídá o hypotrofii m.quadriceps femoris 

levé strany v důsledku dlouhodobé fixace LDK. Rozdíl v obvodu přes patellu 

vypovídá o otoku v oblasti levého kolenního kloubu. 

34 



3.3.3 GONIOMETRIE 

~ vyšetření bylo provedeno za použití dvouramenného mechanického goniometru 

A. vyšetření aktivních pohybů 

Pravá Levá 

Kyčelní kloub s 20-0-100 s 20 - 0-90 

F 40-0-35 F 40-0-30 

R40-0-40 R40- O -35 

Kolenní kloub s 0-0-140 s 10-0-55 

mezenní kloub s 10-0-35 s 10-0-30 

R 15- O- 25 R 15-0-25 

s 35-0-45 s 35-0-45 
MP kloubu - palec 

F 10-0-20 F 10-0-20 

Tab. č.3: Gomometne - aktivní pohyby 

B. vyšetření pasivních pohybů 

q vyšetření pasivních pohybů je pouze orientační, vzhledem k nemožnosti dodržet 

správné fixace 

Pravá Levá 

Kyčelní kloub s 25- o -100 s 20 - 0-100 

F 45 - 0-40 F 40-0-35 

R45-0-45 R 45- O -35 

Kolenní kloub s 0-0-145 s 10-0-60 

mezenní kloub s 10-0-35 s 10-0-30 

R 15- O- 30 R 15-0-25 

s 40-0-45 s 40-0-45 
MP kloubu - palec 

F 10-0-20 F 10-0-20 

Tab. č.4: Gomometne -pas. pohyby 

Závěr: Omezené rozsahy pohybů v sagitální rovině v levém kolenním kloubu jsou 

pochopitelným důsledkem poranění měkkých tkání a mediálm'ho menisku 

levého kolenm'ho kloubu. Dále je mírně omezená vnitřní rotace v levém kyčelním 

kloubu. 
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3.3.4 Vyšetření hybných stereotypů 

Extenze v kyč. kloubu: 

Poloha: vleže na břiše s extendovaným kolenním kloubem 

Hodnocení: naznačena nedostatečná aktivita v zapojení m. gluteus maximus 

Abdukce v kyč. kloubu. 

Poloha: vleže na boku netestované končetiny 

Hodnocení: pohyb není proveden čistě ve frontální rovině - naznačený tensorový 

mechanismus 

Flexe trupu 

Poloha: vleže na zádech s extendovanými dolními končetinami, paže za hlavou 

Hodnocení: výrazné zapojením. iliopsoas převážně na levé straně, dochází k 

mírné flexi v kyčelních kloubech a pacientka má tendenci k odlepování 

DK od podložky a flexi v kolenních kloubech, aktivitu břišních svalů zastupuje 

převážně m. rectus abdominis 

Závěr: Změna pohybového stereotypu flexe trupu vypovídá o nedostatečné aktivitě 

břišních svalů, jelikož je tento pohyb nahrazován kontrakcím. iliopsoas. Nutné se také 

zaměřit na pohybový stereotyp extenze v kyč. kloubu, jehož dobré zvládnutí je nutné 

pro správný stereotyp chůze. 

3.3.5 Vyšetření svalové síly 

c:> vyšetření dle svalového testu dle Jandy 

pohyb sval Perlfernf inerv.ace p L 

LOPATKA Abdukce Serratus anterior Thoracicus 4 4 

Addukce Rhomboidei mjr. et mnr. Dors. scapul. 
4 4 

a rotace Trapezius pars med. Pl. cervicalis 

Elevace Trapezius pars cranialis Accessorius 5 5 

Deprese Trapezius pars caudalis Pl. cervicalis 5 5 

TRUP Flexe Rectus abdominis lntercost. 4 

I I 
Rr.dorsales 

Extenze tborak. Sacrospinalis 5 
n.spinales 
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lliocostalis Rr. dorsales n. spin. 
Extenze lumbálnl 5 

Quadratus lumborurn Plex.lumb. 

lntercost. 
Rotace ... 5 5 

es es 

Plexus lumbalis 
Elevace pánve Quadratus lumborurn 5 5 

n. subcost. 
~ Plexus lumbalis 

KYČEL Flexe lliopsoas 5 5 
Femoralis 

Gluteus maximus Gluteus inf. 
Extenze 5 5 

Flexory kolen Tibialis 

Gluteus maximus Gluteus inf. 
Extenze (modifik) 4 4 

Flexory kolen Tibialis 

Gluteus medius-min 
Abdukce Gluteus sup. 5 5 

Tensor fascie latae 

Adductores 
Addukce Obturatorius 5 5 

Semit.,Semimebr. 

Rotace zevnl Obturatorius extemus Obturatorius 5 4 

Gluteus medius-min 
5 Rotace vnitfnf Gluteus sup. 5 

Tensor fascie latae 

Biceps femoris 

KOLENO Flexe Semitendinosus Tibialis * 5 

Semimebranosus 

Extenze Quadriceps femoris Femoralis * 5 

KOTNlK Flexe pl. soleus Tibialis 5 5 

Flexe pl. Triceps surae Tibialis 5 5 

Inverze 
Tibialis anterior Peroneus prof. 5 5 

a dorziflexe 

Inverze z flexe Tibialis posterior Tibialis 5 5 

Everze Peronei Peroneus 5 5 

·- Lumbricales II 
PRSTY Flexe MP Plantaris med. et lat. 5 5 

Lumbricales 111, IV.V 

Flexe lPI Flexor digg. brevis Plantaris tib 5 5 

FlexeiPl Flexor digg. longus Tibialis 5 5 

Extenze Extenzor digg. longus et brevis Peroneus 5 5 

Interossei dorsales 
Abdukce Plantaris lat. 5 5 

Abductor hallucis 

Addukce 
Interrossei plantares 

Adductor hallucis 
Plantaris lat. 5 5 

~LEC - Flexe Flexor hallucis longus et brevis Tibialis lat. et med. 5 5 
:- ·- Extenze Extenzor hall. longus Peroneus profundus 5 5 

Tab. č.5: Svalový test 
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Legenda: oTo rotace doprava: sin obliquus extemus abdominis, dx. obliquus intemus abdominis 

rotace doleva: dx.obliquus extemus abdominis, sin. obliquus intemus abdominis 

* není plný rozsah pohybu 

Závěr: Snížená svalová síla mezilopatkových svalů a m. gluteus maximus. 

3.3.6 Diagnostika svalové síly dle Kabata 

DOLNÍ KONČETINA 

Ldiagonála FLEKČNÍ VZOREC 

PraváDK: 

Pohyb proveden plynule, viditelná zvýšená kontrakce m. iliopsoas. 

LeváDK: 

Pohyb neproveden z plné extenze vzhledem k omezenému rozsahu pohybu. Během 

pohybu docházelo k nedostatečné aktivitě m. rectus femoris ( pars medialis ), m. 

semitendinosus a m. semimebranosus. Při odporu na anteromediální ploše stehna se 

zhoršila koordinace pohybu. 

Ldiagonála EXTENČNÍ VZOREC 

PraváDK: 

Pohyb proveden plynule v celém rozsahu pohybu. 

LeváDK: 

Lehce snížená svalová síla proximálních pohybových komponent při odporu na 

posterolaterální ploše stehna. Pacientka subjektivně hodnotí provedení extenčního 

vzorce jako lépe proveditelný. 

II. diagonála FLEKČNÍ VZOREC 

PraváDK: 

Dobré a plynulé zvládnutí pohybu ve směru II. dg fl. vzorce. 

LeváDK: 

Snížená svalová síla především laterální části m. quadriceps femoris. Pohyb neproveden 

v plném rozsahu pohybu. Lehce omezená VR v kyč. kl. 

JL diagonála EXTENČNÍ VZOREC 

PraváDK: 

Dochází ke správnému zapojení proximálních i distálních pohybových komponent. 
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LeváDK: 

Pohyb neproveden v plném rozsahu pohybu. Zvýšená aktivita zevních rotátorů kyč. 

kloubu. Během odporu na posterolaterální ploše stehna dochází k sakadovanému 

charakteru pohybu 

~ hodnotíme 1. plynulost pohybu 

2. koordinace pohybu 

3. časoprostorové zapojení 

4. možné souhyby či náhradní mechanismy 

Závěr: Z diagnostiky diagonálních pohybů vyplývá oslabení m. quadriceps femoris ve 

všech jeho složkách a zhoršenému zapojení flexorů kolenního kloubu na levé DK. 

Z !.diagonály vyplývá zvýšené zapojení m. iliopsoas zřejmě jako důsledek jeho 

přetížení při antalgickém pohybovém stereotypu . Zvýšené zapojení flexorů kyčelru'ho 

kloubu také pravděpodobně inhibuje zapojení m. quadriceps femoris ( zejména vastus 

medialis), 

3.3. 7 Vyšetření zkrácených svalů 

~ vyšetření dle Jandy 

Prává Levá 

m. triceps surae o o 
Flexory kyč. kloub 1 1 

Flexory koL kloubu o o 
Adduktory kyč. kloubu o o 

m. piriformis o 1 

m.quadratus lumborum o o 
Paravertebrálnf svaly o o 

zádové 

m.pectoralis major 1 1 

m. trapezius 1 1 

m.SCM o o 
Tab. č.6: Vyš. zkrácených svalů 

Závěr: Zkrácení m. iliopsoas bilaterálně, dále lehce omezená vnitřní rotace v levém kyč. 

kloubu. 
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3.3.8 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

3.3.8.1 Vyšetření kůže, pojivové tkáně a fascií 

Vyšetření jizvy: drobné jizvy (celkem 3) po artroskopickém zákroku jsou vtažené 

s tendencí přirůstat k podkoži, nebolestivé, klidné 

Protažitelnost kůže v oblasti stehen LDK omezena v porovnání s PDK. 

Snížená posunlivost hlubokých tkání vůči kosti v oblasti stehenních svalů LDK a bérce 

LDK ve srovnání s PDK. Posunlivost hýždí směrem kraniálním není omezena. 

3.3.8.2 Vyšetření spoušťových bodů ( TrP) 

Pravá Levá 

Třigger points l 

m. triceps surae o o 
ve svalech 

I 

m. quadriceps femoris o o 

m. tensor fascie o o 
/atae 

Adduktory stehna o o 
m. iliopsoas 1 1 

lschiokrurálni sv. o o 
m. pirijormis o 1 

m. quadratus o o 
lumborum 

I m. biceps femoris o 1 

Periostové body I Hlavička jibuly o o 
Tuber ischiadicum o o 

Ligamenta J Lig. pate//ae o 1 

Lig. inguinale o o 
Úponové llachy Tendo calcaneus o o 

Pes anserinus o 1 

Tractus i/iotibialis o o 
Tab.č.7: Vyšetření reflexních změn dle Lewitta 

Legenda: O- palpační nebolestivost, nepřítomnost TP či periostového bodu 

1 - palpační bolestivost, přítomnost TP či periostového bodu 
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Závěr: Drobné jizvy částečně přirostlé k podkoží. Omezená posunlivost hlubokých 

tkání v oblasti stehenních svalů LDK a svalů bérce. Palpační citlivost m. piriformis levé 

strany a m. iliopsoas bilaterálně, zřejmě v důsledku zkrácení a hypertonie. 

3.3.9. Vyšetření kloubní vůle- joint play 

KOLENNi Ventrálnf posun tibie= 

KLOUB pfednf zásuvkový test 
·~ - Dorzlilnf posun tibie= 

zadnf zásuvkový test 

Trakce 

Abdukěnf a addukěnf test 

= varus- vagus test: 

Patella 

Caput fibulae 

T ALOKRllRALNI Trakce v talokrurálnfm 

KLOUB kloubu 

MTkloubu 

1Pl,IP2 

Tab. č.8: Vyšetření kloubní vůle 

Legenda: 1 - kloubní vůle omezena 

O - kloubní vůle zachována 

Pravá 

negativní 

negativní 

o 

o 

1 

o 

o 

1 

o 

Levá 

pozitivní 

negativní 

o 

o 

1 

1 

o 

1 

1 

Závěr: Pozitivní přední zásuvkový test svědčí pro nestabilitu levého kolenního jako 

důsledek ruptury předního zkříženého vazu. Omezení kloubní vůle v oblasti levé nohy 

a zjištěna blokáda hlavičky fibuly. Omezena klubní vůle patelly. 

3.3.10 N eurologické vyšetření 

Svalové vyšetření 

konfigurace: aspekčně viditelný úbytek svalové hmoty m.quadriceps femoris 

a mírně také m.triceps surae v oblasti LDK 

trofika: hypotrofie m.quadriceps femoris LDK, hypotrofie m.triceps surae LDK 

konzistence tkání: zhoršená elasticita tkání v oblasti LDK - ochablá 

svalový tonus: hypotonie m.quadriceps femoris LDK 
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Čití 

Povrchové: dotykové : zachováno 

algické: zachováno 

lokalizační: zachováno 

Hluboké: polohocit: hypestezie 

pohybocit: hypestezie 

Reflexy 

reflex Achillovy šlachy: bpn patellámí reflex: bpn medioplantámí reflex: bpn 

Závěr: Svalové vyšetření odráží úbytek svalové hmoty m.quadriceps femoris jednak v 

důsledku dlouhodobé inaktivity a pravděpodobně jako důsledek snížené aference 

z oblasti kolenního kloubu. Hluboké čití je sníženo, pacientka reaguje na změny poloh 

a pohybů pomaleji a určení není přesné, což je pravděpodobně jako důsledek léze 

předního zkříženého vazu, kde je zhoršená propriocepce typická. Reflexy bez 

patologických nálezů. 

3.3.11 Speciální testy 

Vyšetření stability a strukturální integrity: 

Lachmanův test: pozitivní 

"obrácený "Lachmanův test: negativní 

Pivot Shift test ( Mclntosh): pozitivní 

Hughston (Jerk) test: pozitivní 

Vyšetření menisků: 

McMurrayův test: pozitivní 

Bounce home test: negativní 

Apleyův test: pozitivní 

Vyšetření (emoropatelárního kloubu: 

Apprehension test: negativní 

Vyšetření plicae alares: negativní 
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Závěr: Pozitivita testů ozřejmujících poranění předního zkříženého vazu svědčí pro 

nestabilitu ve směru ventrálním a poranění předního zkříženého vazu. Dále je 

zjištěna pozitivita McMurrayova testu pro ozřejmení léze mediálního rohu menisku. 

3.3.12 Svalové řetězce působící na dolní končetinu 

Krátký řetězec mezi pánví a (emurem 

os ilium- m.gluteus maximus - femur - m. iliacus - os ilium - femur - m.psoas 

::::::::> lumbální páetř - os sacrum - os ilium 

Závěr: Hypertonie m. iliopsoas bilaterálně a mírná hypotonie m. gluteus maximus, 

tyto skutečnosti mohou vést ke změnám postavení SI kloubu. 

Závěr vyšetření: 

Omezení rozsahu pohybu kolenního kloubu v sagitální rovině po operaci levého 

kolenního kloubu. V oblasti levého kolenního kloubu dochází ke zhoršené stabilitě 

směrem ventrálním, což je pochopitelným důsledkem ruptury předního zkříženého 

vazu. Omezení kloubní vůle v MT kloubech a talocrurálním kloubu levé nohy. 

Dlouhodobá inaktivita a antalgické postavení při stoji i chůzi má za následek výrazné 

snížení svalové síly m.quadriceps femoris LDK, což se objektivně prokázalo jednak 

antropometrickým vyšetřením, palpačně i analýzou provedení diagonálních pohybů 

proti odporu. Významnou roli zde jistě hrají změny pohybových stereotypů stoje, 

chůze a flexe trupu, kde se jasně prokázala zvýšená tendence zapojovat m. iliopsoas 

bilaterálně z důvodu jeho zkrácení a hypertonie. Dle mého názoru by se mohlo jednat o 

reflexní spazmus jako následek chybného antalgického stereotypu. Zvýšená aktivita 

flexorů kyčelního kloubu jde ruku v ruce s anteverzním postavením pánve, které je 

aspekčně i palpačně zřejmé. Jedním z důsledku je SI posun pánve, který má vždy 

sekundární charakter. Dalšími důsledky jsou změny pohybových stereotypů stoje a 

chůze, které dále prohlubují svalové dysbalance na trupu a páteři. Jednou z nich je 

nekvalitní zapojení břišních svalů oproti přetížení v bederní oblasti, oslabení 

mezilopatkových svalů oproti zkráceným svalům prsním. 
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3.4 KRÁTKODOBÝ a DLOUHODOBÝ 

REHABILITAČNÍ PLÁN 

, , v , , 

3.4.1 KRATKODOBY REHABILITACNI PLAN 

V případě mé pacientky v podstatě jedná o předoperační fázi, jelikož vzhledem k 

jejímu věku a aktivnímu způsobu života je indikována plastika poškozeného předního 

zkříženého vazu levého kolenního kloubu. Předpoklady a tedy mé hlavní cíle pro 

vykonání operace jsou následující. 

• redukce edému 

• seznámení pacienta s operací, 

• obnova plného rozsahu pohybu, 

• posílení m. quadriceps femoris a hamstringů 

• zvýšení aference 

• nácvik chůze o dvou francouzských berlích 

Prvotním cílem bude zvýšení rozsahu pohybu v levém kolenním kloubu do plné 

extenze a flexe nad 90°. Po vstupním vyšetření jsem přesvědčena, že se má terapie 

nebude soustředit pouze na oblast levého kolenního kloubu, jelikož je pacientka již 2. 

měsíc po artroskopické operaci za učelem přesné diagnostiky poruchy kolenního 

kloubu, došlo k fixacím špatných pohybových stereotypů a jejich odstranění a nácvik 

těch správných bude hrát klíčovou roli i pro oblast kolenního kloubu. Vzhledem 

k pozitivnímu nálezu reflexních změn bude hrát důležitou roli terapie zaměřená na 

jejich ošetření, která by měla vést alespoň kjejich částečné úpravě.Vzhledem ke 

zhoršené stabilitě kolenního kloubu a zhoršené aference bude jedním z cílů tuto 

aferenci podpořit a zvýšit, což je nezbytné pro dosažení stability kolenního kloubu a 

správnou funkci nohy. Antalgický stereotyp chůze neumožňuje plnohodnotné zapojení 

m. quadriceps femoris levé strany, což vede k ztížení znovuzískání jeho svalové síly, 

která je nezbytná jednak pro chůzi, tak pro stabilitu kolene. Za vhodnou terapii, která 

44 



propojí oba tyto prvky je nácvik stoje a krokových fází na posturomedu. 

Nedílnou součástí mé terapie bude snaha motivovat pacientku, což považuji za hlavní 

krok k úspěchu naší společné práce. 

Po dosažení plné extenze a 90°flexe je pacientka indikována k plastice předního 

zkříženého vazu, což znamená další rehabilitaci, která by však měla vycházet i ze 

znalostí a schopností, kterým se pacientka během terapie naučila. 

, v , , 

3.4.2 DLOUHODOBY REHABILITACNI PLAN 

Schopnost stability levého kolenního kloubu i za ztíženích podmínek, návrat ke 

sportovním aktivitám. Odstranění svalových dysbalancí , které by mohly v budoucnu 

vést k funkčním poruchám a fixace správných pohybových stereotypů. Zaměření se na 

hluboký stabilizační systém a schopnost jeho aktivace během pohybu. Dle mého 

názoru by bylo dobré zařadit vhodnou sportovní aktivitu do každodenního režimu ( př. 

plavání, jízda na kole ... ), čímž bychom docílily zlepšení svalové síly a koordinace. 

Považuji za nezbytné, aby pacientce zvolená aktivita přinášela potěšení, což bude jistě 

mít blahodárný účinek na celý organismus, nejenom na pohybový aparát. 

Po skončení terapie bych doporučila nadále docházet do tělocvičny v C.L.P.A, kde 

díky dohledu fyzioterapeuta a díky vybavenosti vhodnými pomůckami může 

zdokonalovat schopnost stability a rovnováhy, zvyšovat svalovou sílu a tím předcházet 

dalším zraněním. 
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3.5 PRUBEH REHABILITACE 

V každé terapeutické jednotce jsem se věnovala jednak nejvíce postižené oblasti 

levého kolenního kloubu, ale vzhledem k nálezům a změnám, které vyplynuly z 

vyšetření jsem se vždy zaměřila na jednu konkrétní problematiku či oblast, která by 

mohla hrát klíčovou roli v přestavbách pohybových stereotypů, které mají výrazný 

vliv na funkci kolenního kloubu. 

datum terapie: 19.1. 7:45-9:45 

q vyšetření 

Subj.: pocit ztuhlosti levého kolenního kloubu 

Obj.: Vstupní kineziologický rozbor- viz. kapitola 3.3. 

Cíl: ovlivnění reflexních změn a vůle kloubní, instruktáž péče o jizvu 

q terapeutické postupy 

1. - vířivá vana na LDK ( 20 min) 

2. - míčkování oblasti levého kolenního kloubu pro zlepšení prokrvení a relaxaci 

svalových úponu v oblasti popliteální jamky 

-tlaková masáž jizvy 

-mobilizace oblasti nohy ( IP1 ,IP 2, MT klouby, Lisfrankův kl., talocrurální kl.) 

- mobilizace proximálního tibiofibulárního skloubení - mobilizace hlav. fibuly 

- mobilizace patelly - kraniálně, kaudálně, laterálně, kroužení 

- instruktáž péče o jizvu, 

-polohování LDK do extenze v kol. kloubu 

3. - z důvodu časové náročnosti KR pacientka neabsolvovala 

q kódy odbornost 918 

21 O ll - kineziologický rozbor vstupní 

21413- techniky měkkých tkání a mobilizace periferních kloubů 

21215 - instruktáž a edukace pro samostatné cvičení 
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datum terapie: 22.1. 7:45- 9:15 

c:> vyšetření 

Subj.: pocit nejistoty a nestability při chůzi, ranní ztuhlost 

Obj .: antalgický typ chůze, svalová slabost, omezená vůle kloubní v oblasti levé nohy, 

zkrácený m. iliopsoas, omezení rozsahu pohybu v sagitální rovině v levém kolenním 

kloubu 

Cíl: zvýšení aference, ovlivnění zkráceného m. iliopsoas oboustranně 

c:> terapeutické postupy 

1. - vířivá vana na LDK ( 20 min) 

2. - míčkování oblasti levého kolenního kloubu pro zlepšení prokrvení a relaxaci 

svalových úponu v oblasti popliteální jamky 

- tlaková masáž jizvy 

-mobilizace oblasti nohy ( IP1 ,IP 2, MT klouby, Lisfrankův kl., talocrurální kl.) 

-mobilizace patelly- kraniálně, kaudálně, laterálně, kroužení 

- PIR flexorů a extenzorů kolenního kloubu pro zvýšení rozsahu pohybu -

opakovaně 

zkráceným. iliopsoas: informaci o tom, zda-li je m. iliopsoas zkrácený nám podá 

omezení rozsahu hyperextenze a jeho palpační bolestivost při zkrácení můžeme 

ozřejmit Kubisovým hmatem(2) -při tlaku na m.iliopsoas nezvedne nemocný vleže na 

zádech extendovanou dolní končetinu pro bolest. 

-provedení zkoušky- pozitivní 

-protažením. iliopsoas a. vleže na břiše b. vleže na zádech u okraje lehátka 

-instruktáž pacientky na protažením. iliopsoas a vysvětlení jakou roli hraje sval v 

postavení pánve a následně ve stereotypu stoje a chůze 

- kontrolní provedení zkoušky - při palpaci pacientka udává menší bolest 

3. - izometrické cvičení m. quadriceps femoris a mm. glutei 

- cvičení s therabandem ( červený )- flexe v koLkl. vleže na břiše 

-nácvik správného stereotypu stoje a chůze -korekce postavení pánve 

senzomotorika: - exteroceptivní a propriceptivní facilitace plosky obou DK 

- nácvik korigovaného stoje na posturomedu 

-nácvik předního půlkroku -od paty, postupně zatížit 3 body 
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opory, správné postavení kolenního kloubu, náklon trupu vpřed 

- instruktáž pacintky ve smyslu vědomé korekce postavení pánve při chůzi 

-protažení flexorů kolenního kloubu vleže na zádech s therabendem (šedý) 

c:> kódy odbornost 918 

21413 techniky měkkých tkání a mobilizace periferních kloubů 

21225 L TV - individuální 

datum terapie: 24.1. 

c:> vyšetření 

Subj.: přetrvává pocit ztuhlosti, zlepšení chůze po protažení a rozhýbání 

7:45 -9:15 

Obj.: omezení rozsahu pohybu, asymetrie v oblasti pánve, palpační citlivost m. ilíacus 

a m. piriformis a omezení vnitřní rotace v levém kloubu kyčelním 

Cíl: zvýšení rozsahu pohybu, zvýšení aference, ovlivnění reflexních změn 

c:> terapie 

1. - vířivá vana na LDK ( 20 min) 

2. - míčkování oblasti levého kolenního kloubu pro zlepšení prokrvení a relaxaci 

svalových úponu v oblasti popliteálníjamky 

- PIR flexorů a extenzorů kolenního kloubu pro zvýšení rozsahu pohybu -

opakovaně 

- AEK postupy- vleže na břiše pro zlepšení rozsahu do flexe i extenze 

fenomén předbíhání: levá SIPS během předklonu vstoje předbíhá pravou 

SIPS a dostává se přechodně výš, asi po 10 sec. se jejich postavení vyrovnává 

-tento jev je typický pro SI posun, při němž se vyskytuje spazmus m. iliacus 

a m. piriformis na levé straně, což se vyšetřením potvrdilo 

- PIR s protažením m. piriformis a m. iliopsoas 

- instruktáž autoterapie na protažení těchto svalů 

-kontrolní vyšetření postavení spin při stoji, během předklonu~ vyrovnání 

postavení zadních spin ve stoji 

3. - izometrické cvičení m. quadriceps femoris a mm. glutei 

- cvičení s therabandem ( červený )- flexe v koLkl. vleže na břiše 
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-aktivní cvičení s lehkou zátěží do flexe i extenze 

-nácvik správného stereotypu stoje a chůze -korekce postavení pánve 

- senzomotorika: - exteroceptivní a propriceptivní facilitace plosky obou DK 

- nácvik korigovaného stoje na posturomedu 

-nácvik stoje na jedné DK na posturomedu 

- korigovaný stoj na posturomedu - vychylování do stran 

- nácvik správného nášlapu na balančních podložkách 

- instruktáž pacientky ve smyslu vědomé korekce postavení pánve při chůzi 

c> kódy odbornost 918 

21413 techniky měkkých tkání a mobilizace periferních kloubů 

21225 LTV- individuální 

datum terapie: 26.1. 

c> vyšetření 

Subj.: zlepšení chůze, rozsahu do natažení 

7:45-9:15 

Obj.: dle orietačního vyš.: zvýšení svalové síly m. quadriceps femoris LDK, omezení 

rozsahu pohybu v levém kolenním kloubu, snížená aference z oblasti levé nohy, pokles 

příčné i podélné klenby nožní na levé dolní končetině 

Cíl: aktivace svalů udržujících klenbu nožní, podpora aference z oblasti nohy, zvýšení 

rozsahu pohybu 

c> terapie 

1. - vířivá vana na LDK ( 20 min) 

2. - PIR flexorů a extenzorů kolenního kloubu pro zvýšení rozsahu pohybu -

opakovaně 

- AEK postupy - dosažení schopnosti excentrické kontrakce 

- vzhledem k dlouhodobému odlehčování LDK , došlo u pacientky k většímu zatížení 

na PDK, což má negativní dopad na příčnou i podélnou klenbu PDK, což se prokázalo 

během vyšetření stoje 

- zhoršená funkce nohy se ozřejmí za ztížené situace jako je například stoj na jedné 

noze 
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stoj na jedné DK: 

PDK: zvýšená hra šlach, pokles podélné i příčné klenby nožní 

LDK: pocit nestability, zvýšená hra šlach 

-nácvik 3 bodové opory, nácvik "uchopovací" schopnosti nohy pro zlepšení vnímání 

plosky nohy a zvýšení aferentace z této oblasti 

-senzomotorická cvičení- viz část 3.( uvedeno níže) 

-kontrolní provedení stoje na jedné DK: 

PDK: dochází k částečnému zlepšení stability, zlepšení postavení klenby nožní pod 

volní kontrolou 

LDK: zlepšení stoje na na LDK, pacientka subjektivně udává lepší pocit" uvědomění" 

stojné dolní končetiny 

3. - izometrické cvičení m. quadriceps femoris a mm. glutei 

-nácvik správného stereotypu stoje a chůze -korekce postavení pánve 

- senzomotorika: - exteroceptivní a propriceptivní facilitace plosky obou DK 

- nácvik korigovaného stoje na posturomedu 

-nácvik předního půlkroku -od paty, postupně zatížit 3 body 

opory, správné postavení kolenního kloubu, náklon trupu vpřed 

- nácvik zadního půlkroku 

- instruktáž pacientky ve smyslu vědomé korekce postavení pánve při chůzi 

-protažení flexorů kolenního kloubu vleže na zádech s therabendem (šedý) 

c::::> kódy odbornost 918 

21225 LTV- individuální 

21215 - instruktáž a edukace pro samostatné cvičení 

datum terapie: 29.1 Pacientka omluvena ze zdravotních důvodů 
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datum terapie: 31.1 7:45 -9:15 

~ vyšetření 

Subj.: pacientka se cítí po nemoci (střevní obtíže) oslabená 

Obj.: dle orietačního vyš.: zvýšení rozsahu pohybů v sag. rovině L kol. kl. 3°do ext, 

5° do fl., špatný stereotyp flexe trupu, snížená aference, omezení rozsahu pohybu 

v levém kolenním kloubu 

Cíl: dosáhnout zapojení břišní stěny během chůze, zvýšení rozsahu pohybu, podpora 

aference, stabilita stoje achůze 

~ terapie 

1. - vířivá vana na LDK ( 20 min) 

2. - PIR flexorů a extenzorů kolenního kloubu pro zvýšení rozsahu pohybu -

opakovaně 

- AEK postupy vleže na břiše - dosažení schopnosti excentrické kontrakce 

-změny stereotypu chůze a stoje jsou přímo závislé na anteverzním postavení pánve, 

toto postavení může být ovlivněno stavem a schopnosti zapojení břišního svalstva, 

které si ozřejmíme funkčním testem flexe trupu s extendovanými DKK 

flexe trupu: 

nedostatečné zapojení břišního svalstva během pohybu, převažuje aktivita m. 

iliopsoas bilaterálně ( vlevo více), tendence k flexi DKK v kyčelních i kolenních 

kloubech 

- PIR s protažením m. iliopsoas bilat. vleže na zádech u kraje lehátka 

s flektovanými DKK 

- nácvik zapojení břišní stěny při stereotypu chůze 

- kontrolní test flexe trupu: při soustředěném provedení flexe trupu snížená aktivace 

m. iliopsoas bilat. 

3. senzomotorika: - exteroceptivní a propriceptivní facilitace plosky obou DK 

- nácvik korigovaného stoje na posturomedu 

-nácvik předního půlkroku -od paty, postupně zatížit 3 body 

opory, správné postavení kolenního kloubu, náklon trupu vpřed 

- nácvik zadního půlkroku 

- chůze po labilních plochách - kulové, válcové úsece 
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- cvičení vleže na zádech- PNF pro DK( 1., 2. diagonála) 

- posilovací techniky proti odporu terapeuta 

-protažení flexorů kolenního kloubu vleže na zádech s Thera-Bendem (šedý) 

c:> kódy odbornost 918 

21225 L TV - individuální 

21221 L TV na neurofyziologickém podkladě 

datum terapie: 2.2. 

c:> vyšetření 

Subj.: zmírnění ranní bolestivost a ztuhlosti 

7:45 -9:15 

O bj.: zlepšení stereotypu chůze, zlepšení stability stoje, snížená svalová síla 

m.quadriceps femoris (především vastus medialis) LDK 

Cíl: zvýšení svalové síly, nácvik stereotypu stoje a chůze 

c:> terapeutické postupy 

1. - vířivá vana na LDK ( 20 min) 

2. - AEK postupy vleže na břiše - dosažení schopnosti excentrické kontrakce 

flexorů i extenzorů kolenního kloubu 

- rytmická stabilizace v poloze vleže na zádech, DKK pokrčeny s chodidly na 

lůžku, pánev zvednuta- snaha udržet polohu proti zevní síle terapeuta ( postrky) 

Patrickovo znamení: 

PDK: negativní LDK: negativní 

- pasivní abdukce je plynulá, v závěru pohybuje pružení 

3. senzomotorika: - exteroceptivní a propriceptivní facilitace plosky obou DK 

- nácvik chůze na labilních plochách - válcové, kulové úseče 

- posilování s Thera- Bandem ( modrý ) 

-protažení flexorů kolenního kloubu vleže na zádech s Thera-Bendem (šedý) 

c:> kódy odbornost 918 

21225 L TV - individuální 
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datum terapie: 5.2. 7:45-9:15 

~ vyšetření 

Subj.: subjektivní pocit jistoty během stoje a chůze 

Obj.: dle orientačního vyš.: zvýšení rozsahu pohybů L kol. kl. 5°do ext, go do fl., 

nedostatečné zapojení m.gluteus maximus při chůzi pozadu, snížení svalové síly 

Cíl: aktivace m. gluteus maximus , zvládnutí stereotypu chůze pozadu, zvládnutí 

koordinovaného zapojení během diagonálních pohybů ( 1. a 2.diagonála pro DK) 

~ terapeutické postupy 

1. - vířivá vana na LDK ( 20 min) 

2. - PIR flexorů a extenzorů kolenního kloubu pro zvýšení rozsahu pohybu

opakovaně 

- rytmická stabilizace v poloze vleže na zádech, DKK pokrčeny s chodidly na 

lůžku, pánev zvednuta- snaha udržet polohu proti zevní síle terapeuta ( postrky) 

chůze pozadu: nedostatečné zapojování m. gluteus maximus 

- nácvik správného stereotypu extenze kyčelního kloubu vleže na břiše 

- stimulace zapojení m. gluteus maximus vleže na břiše - manuální facilitace 

-posilováním. gluteus maximus s Thera-Bandem (červený)- zanožování 

- kontrolní test chůze pozadu: dochází k větší aktivaci m. gluteus maximus 

3. -jízda na rotopedu - 1 O min 

senzomotorika: - exteroceptivní a propriceptivní facilitace plosky obou DK 

- nácvik chůze na labilních plochách - válcové, kulové úsece 

-posilovací techniky dle Kabata- vleže na zádech- 1., 2. diagonála 

-protažení flexorů kolenního kloubu vleže na zádech s Thera-Bendem (šedý) 

~ kódy odbornost 918 

21225 LTV- individuální 

21221 L TV na neurofyziologickém podkladě 
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datum terapie: 7.2 7:45-9:15 

c:> vyšetření 

Subj.: celkový pocit zlepšení při chůzi 

Obj .: dle orietačního vyš.: zvýšená svalová síla a stabilita při stoji i chůzi, zmírnění 

anteverzního postavení pánve 

Cíl: dosažení plné extenze a flexe 90° v levém kolenním kloubu, zlepšení stability 

levého kolenního kloubu, svalové koordinace 

c:> terapeutické postupy 

1. - vířivá vana na LDK ( 20 min) 

2. - PIR flexorů a extenzorů kolenního kloubu pro zvýšení rozsahu pohybu 

opakovaně 

- rytmická stabilizace v poloze vleže na zádech, DKK pokrčeny s chodidly na 

lůžku, pánev zvednuta- snaha udržet polohu proti zevní síle terapeuta ( postrky) 

3. -jízda na rotopedu - 1 Omin 

senzomotorika: - exteroceptivní a propriceptivní facilitace plosky obou DK 

- nácvik chůze na labilních plochách, pro zvýšení obtížnosti si 

pacientka pohazuje s overballem - vyšší koordinační náročnost 

- trampolína - přešlapování vpřed, v diagonále, ze strany na 

stranu (2-4 min) - odpružování 

- posilování s Thera- Bandem ( modrý ) 

-protažení flexorů kolenního kloubu vleže na zádech s Thera-Bendem (šedý) 

- nácvik chůze na běžícím pásu - 5 min - instruktáž správného stereotypu chůze 

c:> kódy odbornost 918 

21225 LTV- individuální 

datum terapie: 9.2 

c:> vyšetření 

Subj.: zlepšení pocitu pohyblivosti v levém kolenním kloubu 

Obj.: Výstupní kineziologický rozbor- viz. kapitola 3.6 
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Cíl: zvýšení svalové síly na LDK, zvládnutí koordinovaného zapojení svalů LDK při 

chůzi na běžícím páse ( popředu, pozadu)- důraz na správné odvGení planty 

c:> terapeutické postupy 

1. -vířivá vana na LDK ( 20 min) 

2. - PIR flexorů a extenzorů kolenního kloubu pro zvýšení rozsahu pohybu -

opakovaně 

3. -jízda na rotopedu - 1 Omin 

- nácvik stereotypu chůze na běžícím páse 

- posilování s Thera- Bandem ( modrý ) 

-protažení flexorů kolenního kloubu vleže na zádech s Thera-Bendem (šedý) 

c:> kódy odbornost 918 

21413 techniky měkkých tkání a mobilizace periferních kloubů 

21225 LTV- individuální 

3.6 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

vyšetření provedeno dne: 9.2. 2007 

čas vyšetření: 8:15- 9:45 

Status praesens: Orientována místem a časem, dobře spolupracuje. Pacientka udává 

pocit zlepšení zejména během chůze, pocit ranní ztuhlosti přetrvává. 

Výška: 174cm Váha: 53kg BMI: 17,5 

3.6.1 ASPEKCE 

3.6.1.1 Vyšetření stoje 

STATICKÉ 

Zezadu: Achillova šlacha: výraznější, tendence valgózního 

postavení - vpravo 

Klenba nožní: pokles příčné i podélné klenby vpravo 

Lýtkové svaly: mírná hypotrofie vlevo 
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Zboku: 

Kolenní kloub: hyperextenze vpravo, mírná semiflexe vlevo 

Stehenní svaly: hypotrofie vlevo 

Pánev: SIPS- symetrické 

SIAS - symetrické 

Cristae illiacae - symetrické 

Lehká anteverze pánve 

Oploštělá Th kyfóza 

Úklon vpravo 

Lopatka: levá lopatka blíže k páteři 

HK v semiflexi v loketních kloubech bilat. 

Kol. kloub: hyperextenze vpravo, mírná semiflexe vlevo 

Pánev: anteverze 

Bříšní svaly: lehce prominují 

Oploštělá Th kyfóza 

Protrakce ramen 

Předsunuté držení hlavy 

Zepředu: mm. SCM- hypertonus 

Závěr: Přetrvávající asymetrie v pánevní oblasti - torze a anteverze pánve. 

Došlo ke zlepšení trafiky v oblasti lýtkových a gluteálních svalů LDK. 

DYNAMICKÉ 

Vyšetření stoje na dvou vahách: P 28 kg L 25kg 

Romberg : I stabilní stoj bez výchylek 

II zvýšená hra šlach 

III zvýšená hra šlach, pocit mírné nestability 

Trendelenburg- Duchennovo znamení: 

PDK: neg. LDK: neg. 

Závěr: Zřejmé zlepšení stability stoje, větší zatížení na pravé dolní končetině 

přetrvává. 

3.6.1.2 Vyšetření chůze 

Bez výraznějších patologických změn, přetrvává anteverze pánve, subjektivně 

pacientka udává zhoršení stereotypu chůze ráno po probuzení. 
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Modifikovaná chůze: 

po špičkách -zvládá bez obtíží 

po patách- zvládá bez obtíží 

chůze se zavřenýma očima- zvládá bez obtíží 

chůze v podřepu- v počátku zvládá chůzi bez obtíží, postupně však pociťuje 

mírnou bolest v oblasti m.quadriceps femoris na LDK 

Závěr: Znatelné zlepšení chůze a její stability 

3.6.2 ANTROPOMETRIE 

~ Vyšetření provedeno textilním metrem. 

9 Naměřené údaje jsou v cm 

l Pravá Levá 

Funkční délka DK 92 94 

Anatomická délka DK 88 90 

Délka stehna 51 52 

Délka bérce 37 38 

Délka nohy 25 24 

Obvod stehna 41 39 

Obvod kolenního kloubu 
35 35 

přes patellu 

Obvod přes tuberositas 
30 30 

tibiae 

Obvod lýtka 33 31 

Obvod přes kotníky 26 25 

Obvod přes nárt a patu 32 32 

Obvod přes hlavice 
22 21 

metatarsů 

Tab. č. 9: Antropometrie -výstupní KR 

Závěr: Zmenšení rozdílu v obvodu stehna mezi pravou a levou DK. Zmenšení obvodu 

v oblasti levého kolenního kloubu ukazuje na vymizení otoku v této oblasti. 
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3.6.3 GONIOMETRIE 

c> vyšetření bylo provedeno za použití dvouramenného mechanického goniometru 

A. vyšetření aktivních pohybů 

Pravá Levá 

Kyčelní kloub s 20-0-100 s 20-0-90 

F 40-0-35 F 40-0-30 

R40-0-40 R 40- O -40 

Kolenní kloub s 0-0-125 s 5--o- 80 

Hlezenní kloub s 10-0-35 s 10-0-30 

R 15- O- 25 R 15-0-25 

s 40-0-45 s 40-0-45 
MP kloubu - palec 

F 10-0-20 F 10-0-20 

Tab. č.lO: Gomometrie- aktivní pohyby- výstupní KR 

B. vyšetření pasivních pohybů 

q vyšetření pasivních pohybů je pouze orientační, vzhledem k nemožnosti dodržet 

správné fixace 

Pravá Levá 

Kyčelní kloub s 25- o -100 s 20 -0-100 

F 45 - 0-40 F 40-0-35 

R45-0-45 R45- O -45 

Kolenní kloub s 0-0-130 s o- 0-90 

Hlezenní kloub s 10-0-35 s 10-0-30 

R 15- O- 30 R 15-0-25 

s 40-0-45 s 40-0-45 
MP kloubu - palec 

F 10-0-20 F 10-0-20 

Tab. č.ll: Gomometr1e- pas.pohyby- výstupní KR 

Závěr: Zlepšení rozsahu aktivních i pasivních pohybů v sagitální rovině v levém 

kolenním kloubu. Dosažení flexe 90° a plné extenze. Zlepšení rozsahu vnitřní rotace 

v levém kloubu kyčelním. 
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3.6.4 Vyšetření svalové síly 

~ vyšetření dle svalového testu dle Jandy 

~ proveden svalový test dolní končetiny, kde jsou očekávané změny po terapii 

l'tlh}'b val Ptrifeml inef'Yace p L 
; -

Plexus lurnbalis -
KYČEL Flexe Iliopsoas 5 5 

Fernoralis 

Gluteus rnaxirnus Gluteus inf. 
Extenze 5 5 

Flexory kolen Tibialis 

Extenze Gluteus rnaxirnus Gluteus inf. 
5 5 

(modifik) Flexory kolen Tibialis 

Gluteus rnedius-rnin 
Abdukce Gluteus sup. 5 5 

Tensor fascie latae 

Adductores 
Addukce Obturatorius 5 5 

Sernit.,Sernirnebr. 

Rotace ze\ID( Obturatorius externus Obturatorius 5 5 

Gluteus rnedius-rnin 
Rotace YDitfnf Gluteus sup. 5 5 

Tensor fascie latae 

Biceps fernoris 

KOLE~O Flexe Sernitendinosus Tibialis 4* 5 
Sernirnebranosus 

Extenze Quadriceps fernoris Fernoralis 4* 5 
- KOTN K Flexe pl. soleus Tibialis 5 5 

Flexe pl. Triceps surae Tibialis 5 5 

Inverze 

a dorzifl. Tibialis anterior Peroneus prof. 5 5 
adorziftexe 

Inverze z flexe Tibialis posterior Tibialis 5 5 

Everze Peronei Peroneus 5 5 

Tab. č.12: Svalový test- výstupní KR 

Legenda: * vyšetření provedeno v omezeném rozsahu pohybu 

Závěr: Zvýšení svalové síly extenze v kyčelním kloubu, pohyby v levém kolenním 

kloubu umožněny v omezeném rozsahu pohybu - dle orientačm'ho vyšetření došlo ke 

zlepšení svalové síly flexe i extenze levého kolenního kloubu. 
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3.6.5 Diagnostika svalové síly dle Kabata 

Viz kap. 3.3.6- vstupní kineziologický rozbor 

Provedeny flekční i extenční vzorce obou diagonál se zaměřením na složky, které byly 

zjištěny jako oslabené nebo nekoordinovaně zapojené. 

c::> hodnotíme 1. plynulost pohybu 

2. koordinace pohybu 

3. časoprostorové zapojení 

4. možné souhyby či náhradní mechanismy 

Závěr: Pacientka plynule a koordinovaně provedla všechny testované pohyby bez 

výrazných odchylek či náhradních mechanismů. 

3.6.6 Vyšetření zkrácených svalů 

c::> vyšetření dle Jandy 

! ·- Pravá Levá 
~-----·-
I m. triceps surae o o 
I 

I 
Flexory kyč. kloub o o 
Flexory kol. kloubu o o 

Adduktory kyč. kloubu o o 
m. piriformis o o 

m. quadratus lumb. o o 
lumborum 

Paravertebrální svaly o o 
zádové 

m.pectoralis major o o 
m. trapezius 1 1 

m.SCM o o 
Tab. č.12: Vyš. zkrácených svalů- výstupm KR 

Závěr: Po terapii došlo k úpravě svalů s tendencí ke zkrácení ze stupně 1 na stupeň O u 

flexorů kol. kloubu obou stran a m. piriformis levé strany. 
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3.6. 7 Vyšetření reflexních změn dle Lewitta 

3.6. 7.1 Vyšetření kůže,pojivové tkáně a fascií 

Drobné jizvy volné, nebolestivé, klidné. 

Došlo ke zlepšení posunlivosti a protažitelnosti tkání v oblasti stehna a bérce LDK. 

3.6.7.2 Vyšetření spoušt'ových bodů ( Trp) 

Pravá Levá 

Trigger points 
m. triceps surae o o 

ve svalech 

m. quadriceps femoris o o 

m. tensor fascie 
o o 

latae 

Adduktory stehna o o 
m. iliopsoas o 1 

Ischiokrurální sv. o o 
m. piriformis o o 
m. quadratus 

o o 
lumborum 

I m. biceps femoris o o 
1-

Periostové body Hlavička fibuly o o 
!--

Tuber ischiadicum o o ,_ 
Ligarnenta Lig. patellae o 1 

'-

Lig. inguinale o o 
~ , 

Upooové ~Iachy Tendo calcaneus o o 
-

Pes anserinus o o 
Tractus iliotibialis o o 

Tab.č.13.: Vyšetření reflexních změn dle Lewitta -výstupní KR 

Legenda: O - palpační nebolestivost, nepřítomnost TP či periostového bodu 

1 - palpační bolestivost, přítomnost TP či periostového bodu 

Závěr: Zlepšení protažitelnosti a posunlivosti tkání. Nedochází k palpační citlivost 

m.piriformis, m.biceps femoris levé strany a m. iliopsoas pravé strany. 
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3.6.8 Vyšetření kloubní vůle -joint play 

Během vstupního vyšetření došlo ke pozitivnímu nálezu u ventrálního posunu tibie ( 

přední zásuvkový test) u levého kolenního kloubu a omezení kloubní vůle v oblasti 

levé nohy a blokádě hlavičky fibuly, proto jsem provedla pouze tyto testy znovu. 

Ventrální posun tibie= přední zásuvkový test: negativní 

Vyšetření kloubní vůle levé nohy: talocrurální kloub - kloubní vůle není omezena 

MT klouby - kloubní vůle není omezena 

lPI, IP2 klouby -kloubní vůle není omezena 

Závěr: Došlo ke zlepšení stability levého kolenního kloubu ventrálním směrem a 

obnovení kloubní vůle o oblasti levé nohy. 

3.6.9 N euro logické vyšetření 

Provedeno pouze svalové vyšetření a vyšetření propriocepce, kde po terapii mohou 

nastat změny. Vzhledem k normálním nálezům ostatních vyšetření jsem je nyní 

neprováděla znovu. 

Svalové vyšetření 

konfigurace: 

trofika: zlepšení trofiky tkání v oblasti m.quadriceps femoris, m.triceps surae LDK 

konzistence tkání: elasticita tkání zvýšena v oblasti svalů LDK 

svalový tonus: hypotonie m.quadriceps femoris LDK 

Čití: hluboké: došlo ke zlepšení vnímání z oblasti levého kolenního kloubu a levé 

nohy 

Závěr: Během vyšetření nedošlo ke zjištění ve smyslu neurologického postižení. 

Svalové v-yšetření ještě stále odráží úbytek svalové hmoty m.quadriceps femoris v 

důsledku dlouhodobé inaktivity, ne tak výrazně. Došlo ke zlepšení propriocepce 

z oblasti levého kolenního kloubu a nohy, které bylo sníženo jako důsledek léze 
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předního zkříženého vazu a zhoršené funkce nohy vlivem antalgického stereotypu 

chůze. Vyšetření reflexů bez patologických nálezů. 

3.6.10 Speciální testy 

Vyšetření stability a strukturální integrity: 

Lachmanův test: negativní 

"obrácený "Lachmanův test: negativní 

Pivot Shift test ( Mclntosh): negativní 

Hughston (Jerk) test: negativní 

Vyšetření menisků: 

McMurrayův test: negativní 

Bounce home test: negativní 

Apleyův test: negativní 

Vyšetření (emoropatelárního kloubu: 

Apprehension test: negativní 

Vyšetření plicae alares: negativní 

Závěr: Došlo k dosažení stability ve směru ventrálním. 

Závěr vyšetření: 

Během terapie došlo ke zvýšení rozsahu pohybů v sagitální rovině v levém kolenním 

kloubu. Pacientka dosáhla požadovanou flexi 90° a plnou extenzi v levém kolenním 

kloubu. Díky intenzivnímu nácviku koordinace a senzomotorické stimulace u 

pacientky došlo ke zlepšení stability a rovnováhy levého kolenního kloubu, což mělo 

pozitivní vliv na stereotyp stoje a chůze. Pozitivní ovlivnění hlubokého čití dolních 

končetin. 

Antropometrickým vyšetřením bylo prokázáno zlepšení trafiky m.quadriceps femoris a 

m.triceps surae levé DK. Došlo ke zmírnění svalových dysbalancí mezi flexory 

kyčelního kloubu a gluteálních svalů a mezi břišními svaly a bederním úsekem páteře 

což vedlo ke zmírnění anteverzního postavení pánve. 
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3. 7 ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE 

3.7.1 ZHODNOCENÍ STATUS PRAESENS 

Pacientka 3 .měsíc po artroskopické operaci levého kolenního kloubu. Došlo 

k podstatnému zlepšení rozsahů pohybu v levém kolenním kloubu a získání svalové 

síly, což vedlo ke zlepšení stereotypu stoje a chůze. 

3.7.2 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VSTUPNÍHO a VÝSTUPNÍHO 
v v , 

VYSETRENI (více viz. příloha č. 2 ) 

VSTUPNI VYSTUPNIÍ 

VYŠETŘENÍ VYŠETŘENi 

PDK LDK PDK LDK 

Stoj na dvou 

va/1ách 32kg 22kg 29kg 24kg 

Antropometrie Obvod stehna 41 cm 37cm 41cm 39cm 

Obvod kolenního 35cm 37cm 35cm 35cm 

kloubu 

Goniometrie AP: flexe v kol. kl. 40° 55° 140° 85° 

extenze v kol. kl. o o 20° o o 50 

PP: flexe v kol. kl. 145° 60° 145° 90° 

extenze v kol. kl. o o 15° o o o o 

Svalová sila flexe v koLkl. 5 • 5 5 

5 • extenze v kol. kl. 5 5 

Pa/pace m. piriforrnis o 1 o o 

m.iliopsoas 1 1 o o 

Kloubnl vůle ventrální posun tibie negat. pozit. negat. negat. 

Speciálnl testy Lachmanův test negat. pozit. negat. negat. 

Neurologické Hluboké čití - Snížená aference Zlepšení 

vyšetlenl propnocepce proprioceptivního 

vnímání 

Tab.č.l 4: Srovnáni vys ledků vstupního a výstupního vyšetření 
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Legenda: AP- aktivní pohyby 

PP- pasivní pohyby 

• - nevyšetřeno pro omezený rozsah pohybu 

V předchozí tabulce jsou uvedeny nejdůležitější změny zjištěné v porovnání při 

vstupním a výstupním vyšetřením, tyto údaje dokazují celkový pozitivní efekt terapie. 

Ráda bych zdůraznila, že pro dosažení tohoto výsledku byla nezbytná aktivní 

spolupráce pacientky a její cílevědomost pro cvičení doma, i přes krátkodobé omezení 

pro nemoc v průběhu terapie. Zvolené terapeutické prostředky ( mobilizace, PIR, měkké 

techniky) hrály v počátku významnou roli pro zvýšení rozsahu pohybu, což nám 

otevřelo další možnosti v oblasti posilování a nácviku pro zlepšení koordinace a 

stability. Velká část terapie se zaměřila na podporu proprioceptivního vnímání z oblasti 

levého kolenního kloubu a nohou obou dolních končetin, což se ve výsledku pozitivně 

projevilo a mělo vliv na zlepšení stability stoje a chůze . Za velkou výhodu považuji 

dobře vybavenou tělocvičnu s pomůckami pro senzomotorickou stimulaci a skutečnost, 

že pacientka vlastní rotoped, což jí umožnilo častý trénink v domácím prostředí a tím 

urychlilo pozitivní vývoj terapie. 
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4.ZÁVĚR 

Problematika kolenního kloubu je velmi častou diagnózou v rehabilitaci, proto je dle 

mého názoru nezbytně nutné, aby každý fyzioterapeut znal funkční anatomii a 

biomechaniku kolenního kloubu včetně znalostí z neurofyziologie a též byl seznámen 

s možnostmi chirurgické léčby. Jsem přesvědčena, že pro úspěšnou terapii je nutné 

motivovat pacienta pro aktivní spolupráci a seznámit ho se zásadami a důvody cvičení. 

Aktivní přístup a přijmutí zásad je nejdůležitějším faktorem nejen pro úspěch v terapii, 

ale i pro udržení dobrého stavu kolenního kloubu v budoucnu. Tyto poznatky jsou mým 

velkým přínosem pro další práci a doufám, že se mi podaří je úspěšně aplikovat v praxi, 

tak jak se to podařilo nyní. 
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6. SEZNAM ZKRATEK 

AA 

AEK 

AP 

C.L.P.A. 

DK 

DKK 

FA 

GA 

HK 

HKK 

IPl 

IP2 

L 

LCA 

MP 

MT 

NO 

OA 

PA 

PIR 

PNF 

pp 

RA 

SA 

SCM 

SI 

aktivní pohyby 

agisticko excentrické kontrakce 

aktivní pohyby 

centrum léčby pohybového aparátu 

dolní končetina 

dolní končetiny 

farmakologická anamnéza 

gynekologická anamnéza 

horní končetina 

horní končetiny 

interphalangeální klouby proximální 

interphalengální klouby distální 

lumbální ( bederní) 

ligamentum cruciatum anterius (přední zkřížený vaz) 

metakarpophalangeální 

metatarzální 

nynější onemocnění 

osobní anamnéza 

pracovní anamnéza 

postizometrická relaxace 

proprioreceptivní svalová relaxace 

pasivní pohyby 

rodinná anamnéza 

sociální anamnéza 

sternocleidomastoideus 

sakro iliakální 
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" , 
7.PRILOHA 

SEZNAM PŘÍLOH 

č.l: Informovaný souhlas pacienta 

Obsahem přílohy je nevyplněný formulář. 

Vyplněný dokument vlastní autor práce z důvodu zachování anonymity pacienta. 

č.2: Porovnání rozsahů pohybů v kolenním kloubu při vstupním a výstupním vyšetření. 

č.3: Terapie v tělocvičně 
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Příloha č. 1 : Informovaný souhlas pacienta 

Informovaný souhlas pacienta 

Souhlasím s použitím údajů o průběhu terapie za účelem zpracování bakalářské práce 

Veroniky F eštrové, studentky III. ročníku Fyzioterapie FTVS UK v Praze. 

Zároveň jsem byla seznámena s tím, že v bakalářské práci nebudou uvedena osobní 

data, tzn. jméno a příjmení a rodné číslo. 

Případné videozáznamy a fotografie budou pořízeny s cílem zachovat maximální 

anonymitu. 

C.L.P.A. Vysočany 

V Praze dne 19. ledna 2007 

G.Š. žena, ročník 1973 
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Příloha č.2: Porovnání rozsahů pohybů v kolenním kloubu při vstupním a výstupním 
vyšetření. 

Rozsah do extenze 
I. vstupní vyšetření 2.výstupní vyšetření 

Obr.č.9: Rozsah do extenze (výstupní) 

Rozsah do flexe 

I. vstupní vyšetření 2.výstupní vyšetření 

Obr.č. t 0: Rozsah do flexe ( v stupni) Obr.č.ll: Rozsah do flexe (výstupní) 
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Příloha č.3.: Terapie v tělocvičně 

Obr.č.12: Nácvik chUze (podložky) Obr.č.l3:Nácvik chůze ( běžícfpás) 

Obr.č.16: Thera- Band 
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