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Abstrakt

Autor: Mgr. Jana Mrkvová

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po polytraumatu.

Cíle: Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o úrazech loketního 

kloubu, především zlomeninách v této anatomické oblasti a jejich terapie, a zpracování 

kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta se zlomeninou olecranonu.

Metody: Práce je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná část obsahuje metodou 

rešerše získané teoretické informace k problematice úrazu loketního kloubu, především 

zlomeninách,  jejich  rozdělení  a  metody  léčby  se  zaměřením  na  operační  metodu 

osteosyntézou.  Dále obsahuje přehled komplikací  léčby a metody rehabilitační  péče. 

Speciální část je praktická, vychází ze souvislé odborné praxe v rehabilitačním středisku 

Vršovická zdravotní a.s. Obsahuje kazuistiku polytraumatického pacienta se zaměřením 

fyzioterapeutické péče na loketní kloub po osteosyntéze olecranonu.

Výsledky: Během  terapie  došlo  k  objektivnímu  zvětšení  rozsahů  pohybu 

a subjektivnímu  snížení  bolesti  pacienta  nejen  v  oblasti  loketního  kloubu,  ale  také 

v ramenním kloubu a zápěstí.

Závěr:  Bylo dosaženo stanovených cílů práce a potvrzena účinnost zvolených metod 

terapie.

Klíčová slova: loketní kloub, zlomenina, osteosyntéza, fyzioterapie



Abstract

Author: Mgr. Jana Mrkvová

Thesis title: A Case Study of a Patient After a Polytraumatic Injury

Aim: The  aim  of  this  thesis  is  to  summarize  a  theoretical  context  for  injuries

of the elbow, especially fractures in this area and methods of treatment, and to present 

a case study of a patient after a fracture of the olecranon. 

Methods: This thesis is divided into a theoretical part and a case study. The theoretical 

part  is  based  on  research  of  scientific  literature  focused  on  the  topic  of  injuries

of  the  elbow,  especially  types  of  elbow  fractures,  and  methods  of  treatment

with  the  focus  on  osteosynthesis.  Further  it  describes  possible  complications 

and methods  of  rehabilitation  treatment.  The  case  study  documents  the  course

of a patient after a polytraumatic injury with the focus of physiotherapeutic treatment 

on the elbow fracture treated with osteosynthesis during physiotherapy student clinical 

practice.

Results: Physiotherapy  treatment  resulted  in  objectively  improved  range  of  motion 

and subjectively in reduction of pain intensity, not only in the elbow but in the shoulder 

and wrist as well.

Conclusion: The aims of this thesis were reached and the positive effect of selected 

physiotherapeutic methods was confirmed.

Keywords: elbow joint, fracture, osteosynthesis, physiotherapy
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SEZNAM ZKRATEK

AC akromioklavikulární

AEK agisticko-excentrická kontrakce

AGR antigravitační relaxace

AO atlantookcipitální

bilat. bilaterální

BMI body mass index

BPN bez patologického nálezu

DD diadynamické proudy

DK dolní končetina

DKK dolní končetiny

dx. dextra

HK horní končetina

HKK horní končetiny

HSS hluboký stablizační systém

inj. injekce

IP interphalangeální

JP joint play

LDK levá dolní končetina

LHK levá horní končetina

LTV léčebná tělesná výchova

m. musculus

MCP metakarpophalangeální
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mm. musculi

n. nervus

OP omezení pohybu

OS osteosyntéza

PB podpažní berle

PDK pravá dolní končetina

PHK pravá horní končetina

PIR postizometrická relaxace

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace

ROM range of motion

SC sternoklavikulární

SCM sternocleidomastoideus

SIAS spina iliaca anterior superior

sin. sinistra

St. p. status post

tbl. tableta

TENS transkutánní elektroneurostimulace

TMT technika měkkých tkání

TrPs trigger point

VAS vizuální analogová škála

VR vnitřní rotace

VRL Vojtova reflexní lokomoce

ZR zevní rotace
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1  ÚVOD

Polytrauma  je  definováno  jako  současné  závažné  poranění  více  tělesných 

regionů  nebo  systémů,  přičemž  nejméně  jedno  z  nich  bezprostředně  ohrožuje  život 

raněného.  Z oblasti  pohybového  aparátu  se  jedná  o  poranění  pánevního  kruhu, 

acetabula, zlomeniny dlouhých kostí, dislokované nitrokloubní zlomeniny a dilacerace 

končetin  mimo  prstů  a  prstců,  zlomeniny  páteře  bez  nebo  s  postižením  míchy. 

Polytraumata  vyžadují  specifickou  léčebnou  taktiku,  je  potřeba  stanovit  dominanty 

poranění a jim podřídit priority léčebného postupu [38].

Nejčastější příčinou polytraumat jsou úrazy. Mezi příčinami úmrtí jsou v České 

republice úrazy na třetím místě, u dospělých do 44 let a u dětí dokonce na prvním místě 

[11].  Dle  Ústavu  zdravotnických  informací  a  statistiky  ČR  (ÚZIS)  ambulantní 

chirurgická  oddělení  v  České  republice  poskytla  v  roce  2017 více  než  1,9  milionů 

ošetření úrazů, z toho cca 466 tisíc bylo zlomenin, což je přibližně jedna čtvrtina všech 

případů. Průměrná délka pracovní neschopnosti pro úraz neustále roste, z cca 45 dnů 

v roce  2005 na  cca  55 dnů v roce  2015.  Celkové výdaje na  zdravotnictví  z  částky 

cca 191  miliard  korun  v  roce  2005  vzrostly  na  269  miliard  v  roce  2015  a  nadále 

se zvyšují [49].

Úrazy  a  jejich  následky  jsou,  jak  je  vidět,  závažným problémem z  hlediska 

zdravotního, sociálního i ekonomického. Časná a následná rehabilitace může výrazně 

přispět  k  rychlejšímu  průběhu  léčby,  navrácení  pacienta  zpět  do  aktivního  života

a tím snížit zatíženost zdravotnického systému.

Tématem  bakalářské  práce  je  kazuistika  fyzioterapeutické  péče  pacienta 

po polytraumatu.  Je  rozdělena  na  dvě  části,  část  obecnou  a  část  praktickou, 

která vychází  z péče  o  pacienta  během  souvislé  odborné  praxe  v  rehabilitačním 

středisku Vršovická zdravotní a.s.

Jelikož během praxe bylo u pacienta s polytraumatem řešeno v rámci bakalářské 

práce především poranění loketního kloubu, je tato problematika úrazu loketního kloubu 

zpracována také v obecné části této práce.
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Cílem  této  bakalářské  práce  je  tedy  seznámit  se  teoreticky  s  problematikou 

úrazů, především zlomenin loketního kloubu a metodami jejich léčby, druhým cílem je 

formou kazuistiky popsat fyzioterapeutické metody rehabilitačního procesu v praxi.

V  obecné  části  jsou  shrnuty  základní  anatomické  a  kineziologické  poznatky 

o loketním kloubu, dále přehled úrazů loketního kloubu se zaměřením na zlomeniny 

v této  anatomické  oblasti,  léčba  zlomenin  a  její  komplikace  a  fyzioterapeutické 

a fyzikální metody a postupy využívané v terapii.

Ve speciální části je zpracována kazuistika pacienta po polytraumatu, obsahuje 

vstupní  kineziologický  rozbor,  popis  jednotlivých  terapeutických  jednotek,  výstupní 

kineziologický rozbor a zhodnocení efektu provedené terapie.
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2  OBECNÁ ČÁST

2.1  Anatomie loketního kloubu

Loketní kloub je složený kloub, oblast  tvoří  tři kosti,  humerus,  ulna a radius, 

mezi  nimiž  vznikají  tři  tvarově  odlišná  kloubní  spojení  označovaná  jako  articulatio 

humeroulnaris, articulatio humeroradialis a articulatio radioulnaris proximalis [17, 23].

Artuculatio  humeroulnaris  je  kladkový  kloub  (humerus – trochlea  humeri 

+ ulna – incisura  trochlearis  ulnae),  articulatio  humeroradialis  je  kloub  kulový 

(humerus – capitulum  humeri  +  radius – fovea  capitis  radii),  articulatio  radioulnaris 

proximalis  je  kloub  kolový  (radius – circumferentia  articularis  hlavice  radia 

+ ulna – incisura radialis ulnae) [17, 23].

Pouzdro  kloubní  je  společné  pro  všechna  tři  spojení,  na  humerus  se  upíná 

pod epikondyly,  které  jsou  volné,  na  radiu  zaobaluje  celou  hlavičku  a  sbíhá  se 

až pod krček radia, na ulnu se upíná po okraji kloubních ploch. Je dosti slabé, zvláště 

na ventrální ploše se skládá pouze z příčné řasy, na dorzální straně nad fossa olecrani je 

chráněno úponovou šlachou m. triceps brachii [16,17].

Kloubní vazy chrání slabé kloubní pouzdro a posilují stabilitu kloubu. Především 

je  to  masivní  postranní  vaz  ligamentum collaterale  ulnare,  v  některých  literaturách 

uváděný pod názvem ligamentum collaterale  mediale  [20,  29] tvořený třemi  částmi, 

anterior,  posterior  a  transverzálně  je  spojující  Cooperův vaz [16,  20],  dále  poněkud 

slabší  ligamentum  collaterale  radiale  a  ligamentum  anulare  radii  obkružující  obvod 

hlavičky radia, upíná se na ulnu a umožňuje tak otáčení hlavičky radia v zářezu ulny. 

Přídatný  vaz  je  ligamentum  quadratum,  stabilizuje  radioulnární  spojení  a  zesiluje 

distální  část kloubního pouzdra [16]. Pokud je některé z ligament  narušeno, dochází 

k primární nestabilitě kloubu a naopak, luxace lokte vede k ruptuře vazů [18, 29].

Mezi ulnou a radiem se nachází mezikostní  membrána interossea antebrachii. 

Membrána  začíná  asi  2–3 cm  pod  tuberositas  radii,  vazivové  snopce  jdou  šikmo 

od vřetenní  kosti  ke kosti  loketní,  jen v proximálním a distálním úseku jde několik 
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vazivových  snopců  i  v  opačném  směru.  Membrána  fixuje  obě  předloketní  kosti, 

je místem  počátku  hlubokých  předloketních  svalů  a  je  také  transmisní  strukturou

– pokud je v napjatém stavu, tj. předloktí je v poloze mezi pronací a supinací, přenáší 

tlak nebo náraz působící na radiální okraj ruky a předloktí na ulnu a humerus [17].

Cévní zásobení je zajišťováno arterií  brachialis,  která se v loketní jámě větví 

na arterii  radialis zásobující laterální část předloktí  a ruky a arterii  ulnaris zásobující 

mediální část předloktí a ruky. Tyto cévy a jejich kolaterální větve vytvářejí bohatou 

cévní síť loketního kloubu rete articulare cubiti [23].

Nervové  zásobení  probíhá  ze  tří  periferních  nervů,  a  to  n.  medianus, 

který v loketní krajině prostupuje poměrně hluboko v měkkých tkáních mezi hlavami 

m. pronator  teres  a  m.  flexor  digitorum  superficialis,  dále  n.  radialis  obtáčející 

z dorzální  strany  diafýzu  humeru  v  průměru  ve  výšce  cca  12 cm nad  olecranonem 

a následně probíhá mezi m. brachialis a m. brachioradialis a přes fossa cubitalis, v níž se 

větví na ramus superficialis a ramus profundus. Ramus profundus prostupuje do zadní 

části  předloktí  mezi  dvěma  částmi  m. supinator  skrz  canalis  supinatorius, 

ramus superficialis  jde  povrchově  po  zadní  části  předloktí.  Třetím  je  n.  ulnaris, 

který probíhá povrchově v sulcus nervi ulnaris na mediální straně epikondylu humeru, 

krytý pouze vazivem a kůží je velmi snadno zranitelný [17, 23].

2.2  Kineziologie loketního kloubu

Loketní kloub má zásadní vliv na polohu ruky v prostoru, díky němu mění horní 

končetiny svoji délku, je základem jemné motoriky horní končetiny,  vytváří  funkční 

spojení mezi rukou, zápěstím a ramenem. Funkce loketního kloubu zahrnuje polohování 

ruky  v  prostoru,  které  zajišťuje  pevný  bod  pro  přesné  pohyby  ruky,  silový  úchop 

a funkci jako bod otáčení pro předloktí [8, 44].

2.2.1  Svaly v oblasti loketního kloubu

Svaly v okolí loketního kloubu jsou plně přizpůsobeny úchopové funkci horní 

končetiny.  Ve spojení s  ramenním kloubem jsou to převážně mohutné vícekloubové 

svaly generující silové pohyby,  na předloktí, ve spojení s rukou, pak dlouhé, ploché, 
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štíhlé  vícekloubové  svaly  spolupracují  na  provádění  běžných  pohybů  společně 

s krátkými svaly ruky. Koordinace je nutná, aby tyto složité pohyby probíhaly hladce 

a efektivně.  Rovnováha  mezi  agonistickými  a  antagonistickými  skupinami  udržuje 

správné sladění  kloubů i  přiměřenou kontrolu  silových pohybů.  Poškození  v  oblasti 

loketního  kloubu  pak  je  zákonitě  spojeno  s  poškozením  funkce  ruky  a  celé  horní 

končetiny.  Podle  funkce  svaly dělíme  na  extenzory,  flexory,  pronátory a  supinátory 

[8, 17, 23].

Extenzory loketního kloubu (obrázek č. 1)

M.  triceps  brachii je  tvořen  třemi  hlavami,  které  se  společně  upínají 

na proximální  část  ulny  – olecranon.  Caput  mediale  (sval 1  na  obrázku č. 1)  začíná 

na vnitřní ploše humeru, caput laterale (sval 2 na obrázku č. 1) na zevní ploše humeru. 

Caput  longum  (sval  3  na  obrázku  č. 1)  je  dvoukloubový  sval,  začíná  na  lopatce 

pod kloubní  jamkou,  a kromě  extenze  loketního  kloubu  provádí  extenzi  a  addukci 

kloubu ramenního [16, 29].

M. anconeus (sval A na obrázku č. 1) začíná na laterálním epikondylu humeru 

a upíná se na proximální zadní plochu ulny. Je pomocným extenzorem loketního kloubu 

a napíná kloubní pouzdro [16, 29].
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Flexory loketního kloubu (obrázek č. 2)

M. brachialis (sval 1 na obrázku č. 2) začíná na distální polovině přední plochy 

humeru, upíná se na ulnu pod processus coronoideus. Jako jeden z mála svalů v těle má 

jedinou funkci a to flexi loketního kloubu bez ohledu na rychlost  provádění pohybu 

[16, 29].

M. brachioradialis (sval 2 na obrázku č. 2) začíná nad laterálním epikondylem 

humeru a  upíná se na processus  styloideus  radii.  Základní  funkcí  je flexe loketního 

kloubu,  především  při  rychlém  pohybu  a  při  zvedání  těžkých  předmětů,  dále  se 

uplatňuje jako supinátor z maximální pronace a pronátor z maximální supinace [16, 29].

M.  biceps  brachii (sval  3  na  obrázku  č.  2)  je  dvoukloubový  sval,  spojuje 

lopatku  s radiem.  Má  dvě  hlavy,  caput  longum  začínající  na  lopatce  nad  kloubní 

jamkou, a caput breve začínající na lopatce na processus coracoideus. Upínají se obě 

na tuberositas  radii.  Hlavní funkcí  je flexe loketního kloubu se supinačním efektem, 

jenž se zvyšuje se stoupající zátěží. V ramenním kloubu caput longum provádí abdukci 

paže, caput breve addukci [16, 29].
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Pronátory (obrázek č. 3)

M. pronator quadratus (sval 1 na obrázku č. 3) je hlavním pronátorem, je to 

plochý sval spojující v distální čtvrtině předloktí radius s ulnou, začíná na přední ploše 

ulny a upíná se na palmární ploše radia [16, 29].

M. pronator teres (sval 2 na obrázku č. 3) je dvouhlavý sval, jedna hlava začíná 

na mediálním epikondylu humeru, druhá na caput ulnae, obě se upínají ve střední části 

radia. Provádí pronaci s flexí loketního kloubu [16, 29].

Supinátory (obrázek č. 4)

M. supinator  (sval 1 na obrázku č. 4) začíná na laterální ploše proximálního 

konce ulny, obtáčí radius a upíná se laterální ploše radia, provádí supinaci předloktí.

M. biceps brachii (sval 2 na obrázku č. 4) působí také jako supinátor předloktí 

[16, 29].
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2.2.2  Pohyby v loketním kloubu

V loketním kloubu  probíhá  pohyb  ve  dvou  rovinách  a  to  v  rovině  sagitální 

(flexe – extenze) a rovině transverzální (pronace – supinace) [17, 44].

V  rovině  sagitální  je  pohyb  prováděn  v  kloubu  humeroradiálním 

a humeroulnárním  kolem příčné  osy  probíhající  mezi  capitulum humeri  a  trochleou 

humeri. Podle elektromagnetických studií se osa otáčení během pohybu mění v pozici 

i v orientaci v rozsahu 4,5° v horizontální a 12,5° ve frontální rovině [20].

Flexe –  fyziologický  rozsah  pohybu  je  limitován  dotykem  svalů  paže 

a předloktí, ovlivněna je také napětím m. triceps brachii a napětím zadní části kloubního 

pouzdra.  Pohybuje  se  dle  různých  autorů  v  rozmezí  0–145°  (Kapandji,  Kendall 

McCreary)  0–150° (Hoppenfeld,  Americká akademie ortopedických chirurgů AAOS) 

[16,  27,  44].  Dle  Kapandjiho  napětí  kloubního  pouzdra  je  při  aktivním  pohybu 

nevýznamné a ovlivňuje rozsah flexe společně s napětím m. triceps brachii a kongruencí 

kontaktních kostí až při pasivním pohybu, který Kapandji udává na 160° [29].

Účinnost svalů při flexi závisí na výchozí poloze lokte, nejnižší je při maximální 

extenzi,  zvyšuje  se  při  semiflexi  a  nejvyšší  je  při  flexi  v  lokti  90°,  navíc  se  liší  

pro jednotlivé  svaly  v  různých  polohách.  Pro  m. biceps  brachii  je  maximální

mezi 80–90°, pro m. brachioradialis mezi 100–110°. Při pomalém pohybu jsou aktivní 

m. biceps  brachii  a  m. brachialis,  při  rychlém  se  více  aktivuje  m. brachioradialis. 

Jak uvádí Véle, rozdílný poměr aktivace flexorů je závislý na vzdálenosti úponu svalu 

od kloubu, kolem něhož se pohyb provádí a na úhlové rychlosti pohybu [29, 44].

Extenze –  fyziologický  rozsah  pohybu  je  limitován  kontaktem  olecranonu 

a fossa olecrani humeru, dále napětím přední části kloubního pouzdra a vazů a flexorů 

loketního kloubu (m. biceps brachii, m. brachialis a m. supinator). Variační šíře rozsahu 

pohybu je v rozmezí  0°–10°,  vyšší  rozsah je označován jako hyperextenze [27,  29]. 

K zvětšení rozsahu pohybu do extenze může dojít při zlomenině olecranonu a roztržení 

kloubního  pouzdra  nebo  při  zadní  luxaci  loketního  kloubu  spojeném  s  roztržením 

kloubního pouzdra a vazů [18, 27, 29].
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Účinnost  extenzorů  je  rovněž  dána  polohou  lokte,  přičemž  hlavním 

extenzorovým  svalem  je  m. triceps  brachii.  Při  extenčním  postavení  v  lokti

je  jeho  účinnost  malá,  zvyšuje  se  s  přibývající  flexí  v  lokti,  s  maximem

okolo 20–30° semiflexe, s další flexí účinnost opět klesá [44]. Účinnost m. anconeus 

jako extenzoru je dle Kapandjiho zanedbatelná [29].

Silový  moment  tedy  závisí  na  postavení  lokte,  obecně  ve  všech  pozicích  je 

silový moment flexorů loketního kloubu větší než extenzorů, flexory proto mají větší 

tendenci ke zkrácení [44].

V  rovině  transverzální  probíhá  pohyb  v  oblasti  lokte  v  proximálním 

radioulnárním kloubu kolem podélné osy předloktí spojující hlavici radia a processus 

styloideus ulnae. Mechanicky je spojen s distálním radioulnárním kloubem, který je již 

anatomicky řazen k zápěstí. Pohyb je uskutečňován rotací radia [17, 20].

Pronace –  pronací se rozumí pohyb,  při  kterém se radius obtáčí  okolo ulny, 

v plné pronaci jsou obě předloketní kosti překřížené v podobě písmene X. Fyziologický 

rozsah pohybu je limitován kontaktem mezi radiem a ulnou, napětím m. biceps brachii, 

a dále napětím v dorzálním radioulnárním vazu distálního radioulnárního kloubu [29]. 

Pohybuje se dle autorů v rozmezí 0–80° (AAOS), 0–85° (Kapandji),  0–90° (Kendall 

McCreary)  [27].  Měřeno vždy v nulovém postavení  v kloubu ramenním a 90° flexi 

v kloubu loketním, neboť při extendovaném lokti dochází k zapojení ramenního kloubu 

[27].

Supinace –  může  být  popsána  jako  návrat  radia  do  paralelního  postavení 

s ulnou.  Fyziologický  rozsah  pohybu  je  limitován  napětím  m. pronator  teres, 

m. pronator quadratus, dále napětím membrana interossea a palmárního radioulnárního 

ligamenta  distálního  radioulnárního  kloubu.  Variační  šíře  je  v  rozmezí  dle  autorů

0–80° (AAOS), 0–90° (Kendall McCreary, Hoppenfeld, Kapandji) [27].

Součet rozsahu pohybu v pronaci a supinaci  je přibližně  180°.  Tento rotační 

pohyb  horní  končetiny  se  však  výrazně  zvýší,  pokud  se  přičtou  rotační  pohyby 

v ramenním kloubu.  Při  takovémto pohybu může celkový rozsah dosáhnout  až 270° 

[44].
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Pro většinu aktivit denního života je dostatečný rozsah pohybu loketního kloubu 

100°  v  transverzální  rovině  (50°  pronace  a  supinace)  a  90°  v  sagitální  rovině

(od 30° do 120°) [20].

Pronačně-supinační pohyby jsou důležité pro manipulaci,  při pronaci se palec 

dostává do optimální polohy pro úchop, ruka se tak stává “úchopovým orgánem” [17]. 

Toto  spojení  také  zajišťuje,  že  není  třeba  kulového  kloubu  v  zápěstí  pro  všechny 

potřebné pohyby [29]. Silový moment supinace je silnější než pronace, což je v běžném 

životě  využíváno  např.  při  výrobě  pracovních  nástrojů  (rukojeti  jsou  tvarovány 

pro supinační pohyb) [44].

2.2.3  Stabilita loketního kloubu

Stabilitu  loketního  kloubu  utvářejí  statické  stabilizátory  (postranní  vazy) 

a dynamické  stabilizátory  (svaly  předloktí  upínající  se  na  epikondyly).  V  rozsahu 

0°– 30°  a  nad  120°  je  stabilita  dána  především  kongruencí  kloubních  povrchů, 

mezi těmito  rozsahy,  tj.  30°–120°  flexe  stabilizuje  kloub  nejsilněji  přední  část 

ligamentum collaterale  mediale.  Jako  primární  dynamický  stabilizátor  je  považován 

m. flexor carpi ulnaris, sekundární m. flexor digitorum superficialis [20].

2.2.4  Metody kvantifikace funkce loketního kloubu

Funkci  loketního  kloubu  lze  kvantifikovat  pomocí  lékařského  systému 

MEPI (Mayo Elbow Performance Index). Hodnotí rozsah pohybu a stabilitu loketního 

kloubu, intenzitu bolesti a funkční schopnosti včetně sebeobslužnosti pacienta. Celkové 

skóre  je  100 bodů  [45].  Používají  se  také  dotazníky  např.  DASH  (Disabilities

of  the  Arm,  Shoulder  and  Hand)  [6,  13].  Bolest  má  silný  vliv  na  výsledné  skóre 

objektivních  faktorů,  které  tak  mohou  být  podhodnoceny.  Podle  studie  Doornberga 

bolest  samotná  představovala  66 %  variability  ve  výsledném  skóre  MEPI

a 45 % v dotazníku DASH, v modifikovaném režimu bez bolesti pouze 22% variability 

MEPI  a  17%  v  DASH.  Doornberg  tak  uvádí  jako  vhodné  oddělit  hodnocení 

objektivních faktorů od hodnocení bolesti [13].

ESAS (Elbow Self-Assessment Score) je nově zaváděný systém sebehodnocení, 
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obsahuje  22  položek  zaměřených  na  tři  oblasti,  a  to  loketní  funkce  včetně  rozsahu 

pohybu (12 položek), bolest (7 položek) a kvalita života (3 položky). Dle studie byla 

zjištěna vysoká korelace se zavedenými systémy hodnocení. Navíc představuje snadný 

a nákladově  efektivní  nástroj  pro  shromažďování  relevantních  údajů  o  pacientech 

v každodenní klinické práci [6].

2.3  Úrazy loketního kloubu

Úrazy  loketního  kloubu  jsou  z  důvodu  složitosti  anatomie  kloubu  závažná 

poranění,  a  to  jak  z  hlediska  akutních,  tak  i  trvalých  následků.  Nesprávně  léčená 

poranění vedou k omezení hybnosti, posttraumatické ztuhlosti a chronickým bolestem. 

Přestože  podle  goniometrické  analýzy  pro  většinu  činností  není  nutný  plný  rozsah 

pohybu, mohou tato omezení vést k omezení aktivit pacienta v běžném životě [20].

V závislosti  na velikosti  působící  síly a mechanismu úrazu dochází  v oblasti 

loketního kloubu ke kontuzi, distorzi, subluxaci, luxaci či zlomenině. Poraněny mohou 

být měkké tkáně, šlachy, vazy, kloubní pouzdro nebo kost [30].

2.3.1  Kontuze loketního kloubu

Vzniká  působením  přímého  násilí,  dochází  ke  zhmoždění  měkkých  tkání 

bez poškození vazů. Projevuje se otokem a bolestivostí na pohmat i při pohybu [24].

2.3.2  Distorze loketního kloubu

Nejčastěji  vzniká  násilným  překročením  fyziologického  rozsahu  kloubu. 

Dochází tak k poškození vazů, tvorbě hematomu, omezení rozsahu pohybu, zachovaná 

je stabilita kloubu [24, 30].

2.3.3  Subluxace loketního kloubu

Kloubní  kontakt  je  zachován,  dochází  však  k  ruptuře  pouzdra  a  vazů, 

je porušena stabilita kloubu [24, 30].

2.3.4  Luxace loketního kloubu

Loketní kloub je po rameni druhým nejčastějším kloubem postiženým luxací, 
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roční  incidence  5–6/100 000  [7,  20].  Při  luxaci  dochází  k  úplné  ztrátě  kontaktu 

kloubních ploch, současnému poranění okolních vazů a kontraktuře kloubního pouzdra. 

Projevuje  se  výrazným  omezením  pohybu,  změněnou  konfigurací  lokte  a  otokem. 

Nebezpečím  je  rozvoj  kompartment  syndromu.  Komplikace  jsou  poměrně  časté, 

a to zejména  poranění  n.  medianus  a  arteria  brachialis.  Většinou  vzniká  nepřímým 

mechanismem –  pádem na  horní  končetinu  extendovanou  v  lokti.  Z  80% se  jedná 

o luxaci  zadní.  Druhá nejčastější  je  luxace  radia  (laterální),  tato  dislokace  umožňuje 

určitý stupeň flexe a extenze, což  může, obzvláště u velkého otoku, vést k přehlédnutí 

luxace při vyšetření. Ventrální dislokace v lokti je možná jen při současné zlomenině 

olecranonu a zařazuje se mezi luxační zlomeniny [38, 47]. Terapií luxace bez zlomeniny 

je  repozice  tahem a  fixace  sádrovým obvazem v pravoúhlém supinačním postavení 

[43, 47]. Možná je i chirurgická léčba. Ze studie, která byla prováděna na 20 pacientech 

v rozmezí 15–84 měsíců nebyl mezi chirurgickou a konzervativní terapií nalezen žádný 

významný rozdíl, v žádné skupině nebyla nalezena žádná významná nestabilita [7].

2.3.5  Zlomeniny v oblasti loketního kloubu

Zlomenina  je  definována  jako  poruchy  kontinuity  kosti  [38].  Dle  etiologie 

rozlišujeme zlomeniny úrazové, únavové a patologické. Podle poškození kožního krytu 

na otevřené a uzavřené [38].

Úrazové  zlomeniny vznikají  jednorázovým přímým  nebo  nepřímým  násilím 

[38].

Únavové  zlomeniny vznikají  přetížením  skeletu  při únavě  svalové  manžety 

nebo  nadměrným  opakovaným  působením  hypertrofické  svalové  manžety  [38]. 

Z loketní  oblasti  zde  patří  únavová  zlomenina  ulnárního  epikondylu  u  mladistvých 

aktivních basketbalistů [26].

Patologické zlomeniny vnikají malým, někdy netypickým násilím v patologicky 

změněném  terénu  [38]. U  starší  populace  z  důvodu  osteoporotických  změn  kosti, 

typická  v oblasti  horní  končetiny  je  osteoporotická  zlomenina  proximálního  humeru 

(u pacientů nad 65 let až 10% všech zlomenin) [10]. U mladší populace jsou důvodem 

cysty a metastázy u zhoubného onemocnění [38].
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2.3.5.1  Klasifikace zlomenin

Obecně klasifikace slouží k identifikaci zlomenin v lékařských zprávách, k volbě 

léčebné  metody  a  ke  srovnání  metod  léčby  a  rehabilitace  na  různých  pracovištích 

[5, 47].

Klasifikace  AO je  dnes  celosvětově  respektovaná  a  svým  sestavením 

univerzální  alfa-numerická  klasifikace  Mezinárodní  společnosti  pro  otázky 

osteosyntézy.  Je založena na označení určující lokalizaci zlomeniny a typ zlomeniny 

[5].  Lokalizace je definována dvěma prvními čísly, přičemž první určuje kost a druhá 

determinuje část kosti. Typ zlomeniny je dán velkými písmeny,  u diafýz A označuje 

jednoduchou  zlomeninu,  B  zlomeninu  s  mezifragmentem,  C  tříštivou  zlomeninu, 

u kloubních konců značí A extraartikulární zlomeninu, B zlomeninu částečně postihující 

kloub a C zlomeninu intraartikulární.  Další upřesnění zlomeniny určují arabská čísla 

za písmeny. Nevýhodou AO klasifikace je to, že nepopisuje poškození měkkých tkání 

[5, 30, 47].

Klasifikace Gustillo-Tscherneho na  rozdíl  od  AO  klasifikace  zohledňuje 

i hledisko  měkkých  tkání,  používá se  u  klasifikace  otevřených zlomenin.  Dělí 

zlomeniny na 4 stupně, kdy I. stupeň zahrnuje poškození kůže úlomkem zvnitřku ven, 

rána je menší než 5 cm s  hladkými okraji, II. stupeň vzniká poškozením kůže zvenku 

dovnitř, rána je větší než 5 cm, jsou pohmožděné měkké tkáně v okolí rány, poraněny 

jsou i větší cévy a nervy, III. stupeň zahrnuje rozsáhlá poškození kůže a měkkých tkání, 

velkých cév a nervových kmenů, IV. stupeň rozsáhlé poranění až subtotální amputace 

[38].

Kromě  obecných  univerzálních  klasifikací  jsou  vypracovány  pro  potřeby 

chirurgů specifické klasifikace – většinou jsou vázané na určitou anatomickou lokalitu, 

např. Neer rozpracovává klasifikaci zlomenin proximálního humeru dle počtu úlomků 

[30].  Pro  anatomickou  složitost  loketního  kloubu  a  z  toho  vyplývající  náročnost 

chirurgických  zákroků  jsou  v  oblasti  loketního  kloubu  vypracovány  klasifikace 

zlomenin pro jednotlivé části kostí zvlášť, např. pro olecranon, processus coronoideus, 

hlavice radia, apod.
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Klasifikace  zlomenin  olecranonu nejlépe  dle  Morreyho  vystihuje  Mayo 

klasifikace,  rozlišuje  zda  je  zlomenina  stabilní  nebo  nestabilní,  dvouúlomková 

nebo tříštivá,  dislokovaná  nebo  nedislokovaná.  Klasifikace  Mayo  je  výsledkem 

logického zvážení  těchto proměnných,  dělí  zlomeniny na tři  skupiny,  nedislokovaná 

(typ I), dislokovaná stabilní (typ II) a dislokovaná nestabilní (typ III). Každou skupinu 

pak dále dělí podle počtu úlomků na dvouúlomkovou (A) a tříštivou (B) [34].

Klasifikace  zlomenin  processus  coronoideus – klasifikační  systém 

dle Morreyho  a  Regana  dělí  zlomeniny  na  tři  typy  (I–III)  dle  velikosti  úlomku.

U typu II je odlomeno cca 50 % výběžku a může být spojen s nestabilitou lokte [34].

Klasifikace  zlomenin  hlavice  radia – Mason  klasifikace  je  dělí  na  3  typy, 

nedislokované (typ I), s dislokací hlavice více než 30% (typ II) a víceúlomkové (typ III) 

[34].

Klasifikace  kombinované zlomeniny ulny a  dislokace  radia (Monteggiova 

zlomenina )  – podle směru dislokace radia a úhlu lomu ulny rozlišuje Bado čtyři typy 

této zlomeniny. Nejčastější je typ II (80% případů) se zadním úhlem lomu diafýzy ulny 

a zadní dislokací radia [28].

2.3.5.2  Zlomeniny distálního konce humeru

Jsou zde řazeny všechny zlomeniny s linií  lomu pod okrajem horního úponu 

m. brachioradialis  [43].  Nejčastěji  se  vyskytují  u  dětí  a  mladistvých,  u dospělých je 

výskyt  těchto  zlomenin  malý,  jejich  podíl  však díky automobilovým nehodám roste 

[43]. Tvoří 0,5 %–3 % všech zlomenin a 30 % zlomenin v oblasti lokte [25]. U starších 

pacientů se jedná o poranění následkem relativně malého násilí,  u mladých pacientů 

se jedná  převážně  o  vysokoenergetické  úrazy  [45].  Vznikají  většinou  nepřímým 

mechanismem – pádem na semiflektovaný loket s  dorzálně  flektovanou rukou [38]. 

Většina z nich jsou nitrokloubní, tříštivé zlomeniny, postihující laterální i mediální pilíř 

humeru, jsou indikovány u dospělých převážně na operační léčbu, otevřenou repozici 

a stabilní vnitřní fixaci obou pilířů dvěma úhlově stabilními dlahami [40, 45].

Rozlišujeme  zlomeniny  suprakondylární,  interkondylární  typu  Y  nebo  T, 

zlomeniny  humerálních  kondylů,  capitulum  humeri,  trochlea  humeri  a  zlomeniny 
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epikondylů  [43].  Podle  typu  je  možné  předem  předpovědět,  jaký  druh  léčby  bude 

vyžadován, jaká bude míra rehabilitace, a podle toho i prognóza léčby. Složitější typ 

zlomeniny je spojen s nižší mírou uspokojivých výsledků a naopak. Pacienti ve vyšším 

věku a ženy s vyšším výskytem osteoporózy mají predispozici ke špatným výsledkům 

léčby.  Významnými  prvky  úspěšného  funkčního  zotavení  je  věk  pacienta,  pohlaví, 

infekce, zachování nervových funkcí, pevná fixace a včasná rehabilitace [12].

Za  nejčastější  a  nejzávažnější  z  hlediska  častých  komplikací  při  léčbě 

a následkům  je  považována  suprakondylická  zlomenina  humeru.  Tvoří  5 %  všech 

dětských zlomenin, a až 70 % dětských zlomenin v oblasti lokte. Mechanismus vzniku 

úrazu je z 95 % nepřímý, pádem na končetinu nataženou v lokti, vzniká tak extenční typ 

zlomeniny  [21]. Stejný  mechanismus  vzniku  u  dospělých,  z  důvodu  již  ukončené 

osifikace epifýzy, vyvolává spíše luxaci předloktí [43].

2.3.5.3  Zlomeniny proximálních částí předloketních kostí

Díky mezikostní  membráně mezi kostmi předloktí,  které brání větší dislokaci 

kostí,  dochází málokdy k izolované zlomenině pouze jedné z nich, neboť, jak uvádí 

Typovský, pokud je zkrácena jedna kost, pak druhá kost musí být v některé rovině také 

zlomena nebo vymknuta [43].

Zlomeniny hlavice radia – vznikají přímým  mechanismem pádem či úderem 

na zevní  stranu  lokte,  většinou  způsobující  tříštivou  zlomeninu  hlavičky  radia. 

Nepřímým  mechanismem,  pádem  na  ruku  s  pronovaným  a  částečně  flektovaným 

předloktím,  vzniká  fraktura  hlavičky  i  krčku  radia. Zpravidla  nebývá  izolovaným 

poraněním, často se vyskytuje v kombinaci s poraněním hlavičky humeru, luxací lokte 

(cca 10 % případů [34]) a poraněním dalších struktur kloubu včetně n. ulnaris. Hlavním 

příznakem je bolest a omezení aktivního i pasivního pohybu pronace-supinace. Pohyb 

ve směru flexe-extenze je relativně zachován [38, 43]. Proximální radius zajišťuje také 

laterální stabilitu lokte, proto extirpace hlavičky radia u tříštivých zlomenin je možná 

pouze u neporaněných vazů (riziko vzniku vysoce nestabilního lokte) [14].

Zlomeniny  olecranonu – proximální  konec  ulny  (olecranon)  je  chráněn  jen 

tenkým kožním krytem.  Jde o velmi  exponované místo,  které  bývá často poraněné. 
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Typickou  zlomeninou  v  této  oblasti  je  intraartikulární  fraktura  olecranonu, 

která většinou vzniká pádem na flektované předloktí v supinaci a reflektorickým stahem 

m. triceps brachii [43]. Přímý náraz vede k víceúlomkovým zlomeninám a je většinou 

spojen se zlomeninou distálního humeru [38]. Zlomeniny jsou doprovázeny bolestivostí, 

otokem, hematomem, krepitací a loket je držen v úlevové poloze v semiflexi. Omezena 

je  extenze. Nutno  je  vyšetřit  nervově cévní  poruchy.  Při  léčbě  je  neopomenutelná 

reparace šlachy m. triceps brachii [43, 47].

Zlomeniny processus coronoideus ulnární kosti – většinou doprovází zadní 

luxaci lokte, izolovaná fraktura je vzácná. Odlomený koronoidální fragment nese úpon 

předního  pouzdra  a  části  vnitřního  postranního  vazu,  způsobuje  tak  nestabilitu 

humeroulnárního kloubu a poškozuje integritu  incisury trochlearis.  Repozicí  a fixací 

processus coronoideus se dosáhne obnovení tvaru incisury a stabilizační funkce přední 

části kloubního pouzdra [14].

Monteggiova  zlomenina – jedná  se  o  zlomeninu  proximální  třetiny  ulny 

v kombinaci s ventrální  luxací hlavice radia. Tvoří jen 2–5 % zlomenin proximálního 

předloktí [28]. Poranění vzniká nejčastěji přímým nárazem na dorzální stranu předloktí 

nebo pádem na ruku při flektovaném lokti. Až 30 % z nich jsou otevřené zlomeniny 

[28]. Lokálně je  viditelný  otok,  hematom  a  porucha  hybnosti  loketního  kloubu 

doprovázená bolestí. Hrozí poškození ramus profundus n. radialis [38, 43].

2.3.5.4  Maligní triáda 

V  zahraniční  literatuře  označovaná  jako  “terrible  triad  of  elbow” 

je kombinované  poranění  –  fraktura  hlavice  radia,  fraktura  processus  coronoideus 

a luxace kloubu. Nutné je provedení osteosyntézy hlavice radia případně její aloplastika, 

repozice  a  fixace  processus  coronoideus,  a  rekonstrukce  vnitřního  postranního  vazu 

z mediálního přístupu [14]. V případě nedostatečné stability je třeba posoudit použití 

externího fixátoru. Míra komplikací je v závislosti na studii v rozmezí 0 % až 54 %, 

nejčastěji  neurologické  léze  (23,5 %),  heterotopické  osifikace  (23,5 %),  pooperační 

ztuhlost (17,5 %) [1].
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2.4  Léčba zlomenin v oblasti loketního kloubu

Způsob  léčení  zlomenin  určují  rozličné  faktory,  jednak  je  to  klasifikace 

zlomeniny dle AO, dále stav měkkých tkání, celkový zdravotní stav pacienta, jeho věk, 

přidružená  onemocnění  jako  např.  diabetes mellitus,  osteoporóza,  kardiovaskulární 

onemocnění, psychický stav a schopnost spolupráce [38, 47].

Cílem je zhojení končetiny, obnovení délky a osy končetin ve všech rovinách 

a obnovení  kongruence  kloubních  ploch  s  plným  rozsahem  pohybu  v  kloubu. 

Rozlišujeme dva přístupy k léčbě a to  konzervativní a operační, s čímž souvisí také typ 

kostního hojení [38, 47].

2.4.1  Typy kostního hojení 

Sekundární  kostní  hojení,  neboli  hojení  kosti  svalkem,  nastává  pokud  je 

mezi kostmi zachován alespoň minimální pohyb,  typické je pro konzervativní typ léčby 

a pro relativní stabilitu adaptačních osteosyntéz. Probíhá ve třech fázích, v první fází, 

proliferační,  následkem  na  poúrazový  hematom  vzniká  lokální  zánětlivá  reakce, 

zapojují se leukocyty, fagocyty, osteoklasty. V druhé fázi, reparační, se tvoří granulační 

tkáň,  vzniká  tzv.  primární  svalek,  následuje  fáze  třetí,  remodelace  a  remineralizace 

primárního  svalku  v  závislosti  působících  tahových  a  tlakových  sil.  Velmi  důležité 

pro proces hojení je periostální a endostální cévní zásobení kosti.  Celý proces hojení 

trvá přibližně 6 týdnů, kompletní přestavba kosti pak jeden rok od poranění. Sekundární 

kostní hojení je pevnější než primární kostní hojení [30, 43].

Primární  kostní  hojení  nastává  u  stabilních  osteosyntéz,  podmínkou  je 

totiž přímý těsný kontakt  kostních  fragmentů.  Probíhá  přímým prorůstáním osteonů, 

cévní zásobení je zajišťováno Haversovými kanálky.  Na rozdíl od hojení svalkem je 

to dlouhodobý proces, trvá přibližně 3 měsíce, vykazuje nižší pevnost, riziko pozdější 

refraktury je tak vyšší [30, 38, 43].

2.4.2  Konzervativní léčba

Je  indikována  u  nedislokovaných  zlomenin  případně  u  mírně  dislokovaných 

zlomenin  do  2 mm  [14],  převážně  extraartikulárních a  u  pacientů  neschopných 
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podstoupit operační výkon [38]. Principem je repozice, retence a rehabilitace [38, 47]. 

Po  zavřené repozici úlomků  tedy  následuje  imobilizace  končetiny  sádrovou 

nebo dlahovou  fixací v  pravoúhlém  postavení  lokte,  na  čemž  se  autoři  shodují

[14,  20,  38].  Nejednotný názor  panuje na  pozici  předloketních  kostí,  zda je  fixovat 

v supinačním  či pronačním  postavení  [20]. Důležité  jsou  časté  kontroly  cévního 

a nervového  zásobení  periferie  končetiny,  v  případě  bolesti  končetiny  nezapomínat 

na možnost  vzniku kompartment  syndromu.  Doporučena  je  antikoagulační  profylaxe 

[47]. RTG  kontroly  3.–5.  den  a  10.–14.  den  po  fixaci  [14].  Nevýhodou  fixace  je, 

že svaly imobilizovaného kloubu rychle ochabují, vazy a kloubní pouzdro fibrotizuje, 

může  tak  vznikat  poúrazová  ztuhlost  kloubu,  otlaky,  nervově–cévní  komplikace,

tzv.  zlomeninová  nemoc  [20, 30, 38].  Proto  se  doporučuje  imobilizace  co  nejkratší 

možnou dobu do zhojení a rehabilitaci začít co nejdříve po úrazu [47].

2.4.3  Operační léčba

Základy  moderní  operační  léčby  jsou  připisovány  francouzskému  chirurgovi 

A. Parému  žijícímu  v  druhé  polovině  16.  století.  Výrazný  rozvoj  nastal  ve  druhé 

polovině 19. století po objevení asepse, anestezie a rtg. Na začátku 20. století belgický 

chirurg A. Lambott již používal osteosyntézu hřeby, dlahami a zevní fixací [4].

Indikací  k  operační  léčbě  jsou  zejména  nereponovatelné  či  obtížně 

reponovatelné  zlomeniny,  otevřené  zlomeniny,  luxační  zlomeniny,  nitrokloubní 

zlomeniny  s  dislokací  úlomků  a  zlomeniny  se  současným  poškozením  cévních 

a nervových svazků [38, 47]. Narůstající skupinou jsou zlomeniny periprotetické [5]. 

Operační postupy se pro komfort následné léčby a snížení doby imobilizace prosazují 

stále více i u zlomenin u nichž dříve převládala léčba konzervativní u poranění dětského 

a dospívajícího skeletu [5].

Operační postupy jsou limitovány množstvím cév, nervů a upínajících se svalů 

na  relativně  malém  prostoru  oblasti  loketního  kloubu.  Největší  riziko  představuje 

v tomto kontextu poranění ramus profundus n. radialis v canalis supinatorius. Dle místa 

poranění  se  volí  různé  operační  přístupy,  např.  Boydův  posterolaterální  přístup, 

jehož hlavní indikací je Monteggiova zlomenina nebo Kaplanův anterolaterální přístup 
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k ošetření  zlomenin  hlavice  radia.  Nejuniverzálnější  je  Kocherův  laterální  přístup 

vedený  mezi  m. extensor  carpi  ulnaris  a  m. anconeus,  uveřejněný  již  roku  1892, 

dnes používaný  v  modifikacích  dle  pracoviště  u  zlomenin  hlavice  a  krčku  radia, 

zlomenin laterálního pilíře a hlavičky humeru,  ireponibilní  luxace loketního kloubu, 

luxačních zlomenin lokte a revizí loketního kloubu pro ztuhlost [3].

Pro  repozici  jsou  využívány  přímé  techniky,  kde  během  vlastního  výkonu 

po chirurgickém obnažení lokality dojde k repozici zlomeniny rukou nebo chirurgickým 

nástrojem, nebo nepřímé za použití distraktoru pod kontrolou počítačových technologií 

[47].  Následuje  spojení  osteosyntézou.  Dle  docílené  stability  se  osteosyntézy  dělí 

na stabilní  a  adaptační  [38].  Výhodou  stabilní  osteosyntézy  je  časná  mobilizace. 

Stabilita je dosažena nitrodřeňovým hřebováním, dlahovou technikou, případně zevním 

fixátorem.  Adaptační  osteosyntéza  je  prováděna  pomocí  šroubů,  cerklážní  drátěné 

kličky nebo K-drátů. Výhodou je menší invazivita výkonu na úkor nižší stability. Ta je 

pooperačně  dosažena  přídatnou  vnější  sádrovou  nebo  dlahovou  fixací  nebo  ortézou 

[38]. Doporučená délka fixace se pohybuje od 2 do 4 týdnů [14, 38, 47].

Trendem posledních  let  je  biologizace  osteosyntézy,  čímž je  myšlena  úprava 

chirurgických postupů k maximálně šetřícím cévní zásobení kosti a okolní měkké tkáně, 

vývoj  nových  implantátů,  tzv.  anatomizace,  tj.  jejich  maximální  přizpůsobení  dané 

lokalitě a používání látek urychlujících hojení přímo v ráně [5].

Relativní novinkou je použití 3D tisku k vytváření přesných modelů zlomenin, 

model  lze  použít  k  personalizaci  předoperačního  plánu  a  simulaci  operace,  čímž 

se zkrátí doba operace, ztráta krve během operace a chirurgická rizika při současném 

zvýšení  přesnosti  a  bezpečnosti  operace.  Plné  porozumění  stavu  zlomenin  může 

pacientům  a  jejich  rodinným  příslušníkům  pomoci  koordinovat  chirurgickou  léčbu 

s funkční rehabilitací po operaci [48].

U  většiny  typů  osteosyntéz  se  po  kompletním  zhojení  kosti,  nejčastěji 

po 1–1,5 roce,  kovový  materiál  odstraňuje  opět  chirurgicky  [38].  Vstřebatelné 

implantáty mají stále minoritní postavení, na některé byly v minulosti popsány alergické 

reakce [5].
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2.4.3.1  Druhy osteosyntézy

Nitrodřeňové hřebování – tuto techniku znali  lékaři  již ke konci 19. století, 

kdy jako fixační materiál využívali tyče ze slonoviny, které vkládali do diafýz dlouhých 

kostí [4]. Nitrodřeňové hřeby jsou i dnes používány u diafyzárních zlomenin, výhoda je 

díky  technice  provedení  miniinvazivita  přístupu.  Principem  je  zavedení 

intramedulárního implantátu do kosti, jeho zpevnění předvrtanými nebo nepředvrtanými 

hřeby a jejich následné zajištění šrouby. Výhodou nepředvrtaných hřebů je menší riziko 

infekce, zkrácení času operace a nižší poškození intramedulárního zásobení kostní kůry. 

Na horní končetině se používají  u zlomenin  diafýzy humeru,  vyjímečně u zlomenin 

předloktí.  Pro nitrodřeňové hřebování  předloketních  kostí  se  prosazuje  tzv.  technika 

ESIN (Elastic Stable Intramedullary Nailing), při níž jsou zaváděny dva tenké elastické 

titanové hřeby perkutánně z epi-metafyzární oblasti [5].

Dlahová technika – dlahy jsou standardem při ošetřování diafyzárních zlomenin 

předloktí a většiny intraartikulárních zlomenin dlouhých kostí. V posledních letech jsou 

používány tzv. úhlově stabilní  dlahy (Locking Compresion Plates – LCP) neboli  též 

zvané zamčené dlahy.  Principem je úhlově stabilní  spojení dlahy a šroubu dosažené 

závitem  v  dlaze  i  v  hlavičce  šroubu,  čímž  je  pevně  určen  směr  zavedení  šroubu

 – zamčený  šroub.  Výhodou  je  zvýšení  stability  především  využívané 

u epimetafyzárních  zlomenin.  Další  výhodou tohoto  spojení  je,  že  nedochází  k  plné 

kompresi  dlahy  ke kostnímu  povrchu  a  je  tak  umožněno  periostální  zásobení  kosti. 

Pro naopak  velmi  potřebnou  pevnou  kompresi  jednotlivých  úlomků  kosti  slouží 

klasické šrouby v kombinaci s otvorem v dlaze bez závitu. V současnosti jsou vyráběny 

LCP  dlahy  přímo  určené  pro  jednotlivé  anatomické  oblasti,  na  horní  končetině 

např. pro distální humerus, proximální i distální radius nebo proximální ulnu, olecranon. 

Jsou využívány též u zlomenin periprotetických [5].

Zevní fixace – je indikována především u zlomenin se silně prohmožděnými 

měkkými  tkáněmi,  jako  fixace  dočasná,  která  se  po  zlepšení  stavu  měkkých  tkání 

převádí  na  osteosyntézu  vnitřní.  Spočívá  v  zavedení  čtyř  Steinmannových  hřebů 

do neporušených částí diafýzy nad a pod defekt a jejich zevní spojení tyčí [5, 14, 38]. 
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Další indikací jsou tříštivé zlomeniny distálního humeru, akutní nestabilita s tříštivými 

zlomeninami  processus  coronoideus,  tříštivé  zlomeniny  olecranonu  v  osteoporotické 

kosti, chronická nestabilita, maligní triáda [35].

Osteosyntéza šrouby – umožňuje absolutní interfragmentální kompresi užitím 

tahových  šroubů.  Nejčastěji  se  kombinuje  s  jinými  typy  osteosyntézy,  nejčastěji 

s osteosyntézou dlahovou [38].

Osteosyntéza K-dráty –  Kirschnerovy neboli K-dráty zavedl do léčby Martin 

Kirschner  (1879–1942),  profesor  chirurgie  v  Heidelbergu.  K-dráty  byly  původně 

využívány k trakci, dnes se používají nejčastěji pro stabilizaci reponované zlomeniny 

před  definitivní  osteosyntézou,  dále  při  korekci  deformit,  v  chirurgické  technice 

jako vodící element pro kanylované šrouby, atd. Jsou to ocelové dráty různé tloušťky 

s hrotem a dle typu použití jsou opatřeny závitem, zarážkou nebo očkem pro uchycení 

vázacího  nebo  šicího  materiálu  [33].  Rizikem  může  být  termické  poškození  kosti 

při zavádění, a zároveň hrozí závažné nežádoucí migrace drátů [42].

Osteosyntéza cerkláží – principem cerkláže je kombinace K-drátů a měkkého 

vázacího  drátu.  Pomocí  K-drátů  se  spojí  hlavní  fragmenty  zlomeniny  a  reponují 

do požadované pozice, poté se otočí smyčka z měkkého vázacího drátu okolo fragmentů 

a tím se dosáhne požadované komprese úlomků a dostatečné stability pro hojení kosti 

[47]. Na horní končetině je využívána především při léčbě zlomenin olecranonu typu 

IIA  a  IIIA  klasifikace  Mayo.  Nevýhodou  postupu  je  nutnost  dalšího  chirurgického 

zásahu k odstranění kovového materiálu po léčbě. Alternativou v této indikaci je použití 

vysoce odolných stehů. Klinické a radiografické výsledky v porovnávací studii  byly 

uspokojivé,  s  nízkou  mírou  komplikací.  Použití  ultra  odolných  stehů  zjednodušuje 

postup a odstraňuje nutnost druhého zásahu pro odstranění drátu [2].

2.4.3.2  Aloplastika

V  současnosti  se  v  oblasti  horní  končetiny  totální  náhrada  využívá 

u nereponibilních  hlaviček  radia  u  luxačních  zlomenin  proximálního  předloktí. 

Diskutabilní je využití totálních náhrad loketního kloubu u osteoporotických tříštivých 

zlomenin distálního humeru [5].
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2.4.4  Farmakologická léčba

Farmakologická  léčba  se  uplatňuje  v  oblasti tlumení  bolesti  a  otoku,  dále 

jako antikoagulační  léčba  při  komplikovaných  zlomeninách  a  chirurgické  léčbě 

zlomenin, velmi rychle se rozvíjející oblastí je stimulace kostního hojení a v neposlední 

řadě  je nasazována při infekčních komplikacích léčby [5, 41].

Stimulace  kostního  hojení  byla  dříve  pouze  otázkou  suplementace 

kalciumfosfátu jako základní složky minerálního složení kostí a vitamínu D, potřebného 

pro  vstřebávání  kalcia  a  fosforu  a  regulaci  kostní  mineralizace.  Zlom přinesl  objev 

kostních  morfogenních  proteinů,  pro  jejichž  syntézu  je  nutný  vitamin K  [41]. 

V současnosti jsou tyto kostní morfogenní proteiny izolovány laboratorně a v klinické 

praxi aplikovány injekčně přímo do místa zlomu kosti. Výsledky jsou velice významné 

již  po  aplikaci  jedné  dávky,  metoda  je  však  velmi  finančně  náročná,  používá  se 

proto pouze jako doplněk léčby osteosyntézou [5]. Velké naděje v uvedeném kontextu 

se vkládají i do výzkumu kmenových buněk a tkáňového inženýrství  [39]. Kultivace 

tkáňových  buněk  je  dnes  relativně  běžnou  praxí  pro  kultivaci  autogenních 

chondroblastů při léčbě defektů kloubních ploch [5].

2.4.5  Komplikace léčby

Ke komplikacím během léčby zlomenin může docházet v různých fázích hojení, 

proto je léčbu v průběhu potřeba sledovat RTG snímkováním,  kontrolovat linii lomu, 

hlídat možnost vzniku infekce, otoku nebo parestezie v akrech končetin [30, 38, 47].

2.4.5.1  Časné komplikace léčby

Tromboembolická  nemoc –  projevuje  se  narůstajícím  otokem  a  bolestmi 

končetiny, končetina je chladná. Diagnóza se provádí ultrazvukem, léčba je zvýšeným 

polohováním končetiny a klidem na lůžku, podává se antitrombotická farmakologická 

léčba po dobu 3 a více měsíců [14, 30, 47].

Poranění  cév  a  nervů –  většinou  se  vyskytuje  při  vysokoenergetických 

poraněních, luxacích a luxačních zlomeninách [14, 20, 38]. Poškození periferních nervů 

tvoří cca 2 % z celkového počtu pacientů ošetřených pro trauma horní končetiny [9]. 
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Nejčastěji  se  jedná  o  mechanismus  trakční  –  nadměrné  protažení  nervu  a  přetržení 

axonů,  nebo  příčinu  kompresivně-ischemickou,  útlak  proti  kosti  (např.  n. radialis 

oproti humeru) nebo ve fyziologické úžině (n. ulnaris v oblasti mediálního epikondylu). 

Iatrogenní  poranění  tvoří  až  30 %  všech  případů  indikovaných  k  revizi.  Nejčastěji 

iatrogenně poškozený nerv se uvádí  n. medianus,  poté  ramus  superficialis  n. radialis 

a n. radialis [9].

Infekční  komplikace – posttraumatické  osteomyelitidy  se mohou vyskytnout 

u všech typů zlomenin,  nejčastěji   však u otevřených zlomenin.  Velmi výjimečně se 

objeví  také  u  zavřených  zlomenin  léčených  konzervativně.  U  zavřených  zlomenin 

léčených vnitřní osteosyntézou se počet infekcí pohybuje do 2 % [14].

Kompartment  syndrom –  při  kompartment  syndromu  dochází  k  útlaku 

měkkých  tkání  v  uzavřeném  fasciálním  prostoru  a  to  buď  zvětšením  obsahu 

kompartmentu krevním výronem či otokem nebo tlakem zvnějšku, nejčastěji tísnícím 

obvazem.  V  důsledku  útlaku  nastává  vzestup  tlaku  v  intrafasciálním  loži

(ze 4 mm vodního sloupce až na 60 mm vodního sloupce), ischemizace svalů, destrukce 

kontraktilních  vláken,  fibrotizace  až nekróza tkáně.  Prvním příznakem je intenzivní, 

narůstající bolest, poruchy senzitivity a vznik parestezií končetiny. Klinicky nejčastěji 

se projevuje při  zlomeninách v oblasti  bérce,  můžeme se s  ním setkat  také u úrazu 

předloktí  [38].  Zajímavé  je,  že  rizikovým  faktorem  je  zde  nižší  věk,  pevné  fascie 

a dobře  vyvinutá  muskulatura  dávají  menší  prostor  pro  expanzi  do  osteofasciálního 

prostoru než starší atrofické svalstvo [14]. Terapií je okamžité uvolnění tísnících obvazů 

a včasná fasciotomie [38].

Komplexní  regionální  bolestivý  syndrom  (KRBS) –  dříve  označovaný 

jako Sudeckův  syndrom  je  charakteristický  spontánní,  výraznou  bolestí  difúzního 

charakteru,  která  je  neadekvátní  rozsahu  poranění.  Nejčastější  příčinou  je  trauma, 

včetně zlomenin, může však vzniknout pouze jako reakce na imobilizaci sádrovou fixací 

[14]. Nástup je v průběhu několika hodin od traumatu nebo až několika dnů. Na vznik 

má vliv osobnost pacienta, častěji se projevuje u přecitlivělých jedinců s depresivním 

syndromem.  Klinicky  kromě  bolesti  nacházíme  lokální  otok,  zvýšenou  teplotou, 

33



mramorovanou kůží,  v pozdějších stadiích trofické změny na kůži,  ztrátu ochlupení. 

Motorické  poruchy  jako  snížená  svalová  síla  a  snížený  rozsah  pohybu  jsou  dány 

především bolestí [14, 30].

2.4.5.2  Pozdní komplikace léčby

Selhání osteosyntézy – jedná se o vytržení nebo zlomení implantátu [14].

Prodloužené  hojení –  doba  hojení  je  velmi  individuální,  dána  rozsahem 

poškození,  lokalizací,  poškozením  okolních  tkání,  věkem  pacienta,  imunitních 

schopností organismu, atd. Normální doba hojení je odvozena empiricky pro každou 

kost a její části. Jako prodloužené hojení je označována doba delší maximálně dvakrát 

než normální doba hojení v dané lokalizaci [14].

Pakloub – vzniká jako porucha hojení zlomeniny,  kdy ke srůstu kostní tkáně 

nedochází ani za dvojnásobek doby obvyklé pro normální průběh hojení. V lomné linii 

nedochází  ke  kostnímu  hojení,  okolo  vzniká  vazivové  pouzdro,  které  je  vyplněno 

tekutinou. Je bolestivý, způsobuje nestabilitu kloubu, omezení pohybu a často deformitu 

kloubu. Dle zachování cévního zásobení se dělí na dvě základní skupiny, a to pakloub 

biomechamický též zvaný vitální – má zachováno cévní zásobení a příčinou poruchy 

hojení  je  nestabilita  osteosyntézy,  pro  léčbu  stačí  obnova  stabilizace  a  pakloub 

biologický,  avitální  –  s  nedostatečným  cévním  zásobením,  pro  léčbu  je  potřeba 

nejen obnova  stabilizace,  ale  také  biologická  stimulace  ve  formě  spongioplastiky 

či dodání vaskularizovaného kostního štěpu. Následnou komplikací avitálního pakloubu 

je jeho infekce. Léčba je velmi dlouhodobá a komplikovaná, zahrnuje farmakologickou 

léčbu infekce, reoperaci a následnou rehabilitaci [14, 24, 43].

Volkmannova  ischemická  kontraktura –  popsal  ji  v  roce  1881  Volkman 

u suprakondylických  zlomenin  humeru,  je  nejobávanější  komplikací 

u suprakondylických zlomenin [43], současná incidence je u cca 1 % těchto zlomenin 

[38]. Vyskytuje se také u zlomenin ruky a předloktí.  Dle dnešní klasifikace se jedná 

vlastně  o  kompartment  syndrom,  v  důsledku  těsného  obvazu  dochází  k  ischemické 

nekróze svalstva předloktí a ruky a rozvoji Volkmannovy drápovité ruky. Předloktí je 

drženo v pronaci, ruka a zápěstí ve flexi, metakarpofalangeální klouby v hyperextenzi 
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a ostatní  klouby  prstů  ve  flexi,  přítomny  jsou  také  ischemické  poruchy  nervů 

[14, 30, 38].

Zhojení v neanatomickém postavení (malpozici) – nejběžnějšími deformitami 

jsou  cubitus  varus  (nad  15°),  vzniká  následkem  nedostatečné  repozice 

u suprakondylické  zlomeniny  humeru  a  cubitus  valgus  (nad  20°)  jako  následek 

zlomenin v oblasti mediálního konce distálního humeru u dětí při současném narušení 

růstové  ploténky.  Trvale  narušena  růstová  ploténka  je  nahrazena  kostním můstkem, 

který  brání  dalšímu  růstu  kosti,  což  vede  k  dalšímu  prohlubování  deformity  kosti 

[20, 21, 30].  Přítomna  je  bolest  při  zátěži,  snížení  svalové  síly,  nestabilita  kloubu, 

u valgozity omezení rozsahu pohybu loketního kloubu do extenze, iradiaci a postupně 

parézi n. ulnaris (Panasova obrna) [30]. Korekce se provádí osteotomií [24].

Poúrazová  ztuhlost –  omezení  rozsahu  pohybu  v  loketním  kloubu

– pro správnou funkci  kloubu je  škodlivý  i  nitrokloubní  posun o pouhé 2 mm  [20]. 

V takovémto  kloubu  už  nemůže  pohyb  probíhat  fyziologicky,  dochází  k  omezení 

rozsahu pohybu do flexe i extenze a supinačně–pronačních pohybů,  následně vzniku 

flekční kontraktury omezující funkci horní končetiny, dochází k retrakci vaziva, adhezi 

kloubního pouzdra. Projevuje se často krepitací a bolestí [14]. Chirurgické uvolňování 

pro  posttraumatickou  ztuhlost  bylo  zpočátku  prováděno  otevřeným  způsobem, 

zahrnovalo kapsulární uvolňování, synovektomii. S pokroky v minimálně invazivních 

chirurgických technikách se zavedl artroskopický přístup.  Dle studií je artroskopická 

osteokapsulární artroplastika srovnatelná s odpovídajícím otevřeným postupem [31].

Sekundární  poúrazová  artróza – při  pohybu dochází  k  místnímu  dráždění 

chrupavky a jejímu dalšímu poškozování vedoucí až k sekundární poúrazové artróze 

kloubu  [24]. Nejčastěji k tomu dochází u tříštivé intaartikulární zlomeniny distálního 

humeru, intraartikulární zlomeniny olecranonu a hlavičky humeru [14].

Heterotopické osifikace – vznikají nejčastěji u stavů po luxačních zlomeninách 

(incidence 15–20 %) [20]. Je vysledovaná přímá závislost mezi intenzitou působícího 

násilí a pravděpodobností jejího vzniku. Objevují se 1 až 4 měsíce, výjimečně do 1 roku 

po  úrazu.  Projevují  se  hyperemií,  lokální  bolestivostí  a  otokem,  postupně  dochází 
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ke ztrátě hybnosti [20]. Těžké formy končí ankylózou ve 30° flexi [14]. Některé studie 

ukazují  korelaci  mezi  tvorbou heterotopických  osifikací  a  opožděným chirurgickým 

zákrokem [50].

2.5  Rehabilitace zlomenin loketního kloubu

Typ  rehabilitační  zátěže  a  její  intenzita  u  zlomenin  musí  respektovat  hojivé 

procesy v kostní tkáni. Z tohoto hlediska ji tedy můžeme rozdělit na rehabilitaci v době 

hojení zlomeniny a rehabilitaci u zhojené zlomeniny [30].

2.5.1  Rehabilitace v době hojení zlomeniny

Rehabilitace  se  zahajuje  krátce  po  repozici  a  stabilizaci  zlomeniny,  cílem je 

redukce otoku, útlum bolesti a zachování rozsahu pohybu okolních segmentů končetiny, 

prevence atrofie svalů.  Pro výběr terapie  je určující,  zda je končetina imobilizovaná 

či bez imobilizace [30].

Imobilizovaná  zlomenina –  u  konzervativní  léčby  –  provádí  se  polohování 

s cílem snížení otoku, dále izometrická cvičení svalů fixovaného segmentu. Pro udržení 

rozsahu pohybu v nefixovaných částech cvičení v otevřených kinematických řetězcích, 

např. technika PNF [30], analytické cvičení prstů, palce a ramenního kloubu bez rotací 

[22]. Pro podporu hojení kosti je indikováno z fyzikální terapie např. pulzní magnetické 

pole (PMP) [30].

Zlomenina bez imobilizace – u  stabilních osteosyntéz – výhodou je možnost 

časného cíleného ovlivňování postižené části končetiny. V prvních dnech je doporučeno 

aktivní  analytické  cvičení  prstů,  palce  a  ramenního kloubu,  od 3.–4.  dne analytické 

cvičení v loketním kloubu ve směru flexe-extenze a pronace-supinace v bezbolestném 

rozsahu  [22].  Dále  je  možné  použití  reflexních  technik  PNF  či  Vojtovy  reflexní 

lokomoce (VRL). Pro snížení otoku je doporučena manuální lymfodrenáž, po odstranění 

stehů chladná vířivka. Součástí rehabilitace je v tomto případě možná i péče o jizvu, 

z fyzikální terapie je doporučena fototerapie (laser, biolampa), či distanční elektroléčba 

(Bassetovy proudy) [30].

36



2.5.2  Rehabilitace u zhojené zlomeniny

Po  zhojení  kosti  se  postupně  zatěžuje  končetina  do  plné  zátěže.  Cílem  je 

dosažení  plného  rozsahu  v  postiženém  i  v  okolních  segmentech,  upravení  svalové 

dysbalance,  uvolnění  hypertonických  svalů,  protažení  zkrácených  svalů,  obnovení 

funkce  postižené  končetiny  (úchopy),  uvolnění  jizvy.  Indikovány  jsou  techniky 

měkkých tkání, mobilizace,  reflexní terapie, cvičení analytické,  cvičení v otevřených 

i uzavřených kinematických řetězcích, cvičení se zátěží (therabandem) [22, 30].

Po odstranění fixace je loketní kloub nadměrně citlivý a bolestivý, s vysokou 

mírou omezené hybnosti z důvodu fibrotických přeměn hematomu, retrakce kloubního 

pouzdra  a  vaziva,  fixace  šlachových  úponů  mm. biceps  a  triceps  brachii.  Jakýkoliv 

pasivní pohyb vyvolá u všech svalových skupin reflexně obrannou kontrakci. Proto je 

nutné provádět rehabilitaci velmi šetrně a nezapojovat do ní pasivní pohyby [43].

Při  rehabilitaci  by  měla  být  zakázána  praxe  agresivních  a  předčasných 

mobilizací.  Rehabilitace  musí  být  spíše  komplexní  a  především  musí  do  svých 

motorických schémat integrovat komponenty flexe-extenze a pronace-supinace. Jakmile 

je  mobilita,  stabilita  a  bolest  pod  kontrolou,  může  být  rehabilitace  zaměřena 

na obnovení rychlosti a síly provedení pohybu [46].

Cvičení  Hromádková  doporučuje  zahájit  intenzivním  analytickým  cvičením 

prstů, zápěstí a ramenního kloubu, doporučuje také využití facilitačního vlivu cvičení 

zdravé  horní  končetiny  na  postiženou  končetinu,  především  cvičením  extenze 

proti odporu  loketního  kloubu,  následně  aktivní  cvičení  flexe-extenze 

a pronace-supinace  v loketním kloubu v bezbolestném rozsahu [22].  Při  přetěžování 

a násilném  cvičení  mohou  snadno  vznikat  paraartikulární  osifikace  [15].  Postupně 

doporučuje nasazení relaxačních technik, posilovacích technik a rytmické stabilizace, 

cvičení  v uzavřených  a poté  v  otevřených  kinematických  řetězcích.  U  flekčních 

kontraktur  doporučuje  polohování  do  extenze,  dynamické  nebo  statické  progresivní 

dlahování, z fyzikální terapie pozitivní termoterapii [22]. Pro uvolnění hypertonických 

svalů lze z fyzikální terapie využít ultrazvuk, kombinovanou elektroléčbu (UZ + TENS, 

UZ + DD proudy), pro snížení otoku vířivky, kryoterapii,  střídavé koupele a cvičení 
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v bazénu [30, 32].

Pro následné posílení svalů se doporučuje také využít pomůcek, např. FlexBar, 

(zapojení koncentrické i excentrické kontrakce). Pro zlepšení propriocepce na principu 

gyroskopu pracující Powerball [46].

2.5.3  Fyzioterapeutické techniky

2.5.3.1  Techniky měkkých tkání

V rehabilitaci  se  k  měkkým tkáním řadí  kůže,  podkoží  a  fascie  [30].  Jejich 

důležitou  vlastností  a  funkcí  je  vzájemná  posunlivost  a  protažitelnost,  a  zároveň 

schopnost  klást  vůči  těmto  pohybům  odpor  [32].  Obsahují  kontraktilní  struktury 

reagující  citlivě  na  nocicepci,  změny  vnitřního  prostředí  a  psychického  stavu. 

Při patologiích  se  objevují  změny  mobility  (protažitelnosti  a  posunlivosti), 

tzv. patologické  bariéry.  Jakákoliv  porucha  měkkých  tkání  vede  ke  změně  kvality 

i kvantity pohybu [30].

Terapie spočívá v obnovení mobility, po dosažení předpětí (bariéry) se jemným 

pružením a  tlakem ve  směru  bariéry  dosáhne  “fenoménu  tání”  a  obnovení  pohybu. 

Pro ovlivnění  vazivové  složky  měkkých  tkání  je  vhodné  využít  termoterapii,  teplo 

rozvolňuje molekuly tropokolagenu vaziva a vede tak k úspěšnějšímu průběhu terapie 

[30, 32].

2.5.3.2  Techniky relaxační 

Postizometrická svalová relaxace (PIR) dle Lewita – je postup zaměřující se 

na  svalové  spasmy  a  spoušťové  body  (TrPs)  ve  svalech.  Po  dosažení  předpětí 

v postižené svalové skupině (sval v maximální délce), se minimálním odporem pacienta 

proti  pohybu  dosáhne  izometrické  kontrakce  přetížených  vláken  na  dobu  cca  10 s, 

následuje výdech s relaxací během níž dochází dekontrakcí k prodloužení svalu, nastává 

tzv.  fenomén  tání.  Doba  relaxace  je  individuální,  dokud  je  znatelné  spontánní 

prodlužování  svalu.  Tato poloha je pak výchozí  pro další  opakování  postupu.  Počet 

opakování je 3–5×. Při nedostatečné relaxaci se doporučuje prodloužit izometrickou fázi 

až na dobu 30 s [32].
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Antigravitační  relaxace  (AGR)  dle  Zbojana –  využívá  stejného  principu 

jako metoda PIR, místo práce terapeuta je využívána gravitace. Proto je výhodné použití 

této metody jako autoterapie [32].

2.5.3.3  Techniky mobilizační

Cílem je obnova normální kloubní pohyblivosti, včetně obnovení kloubní vůle 

(joint  play)  [32].  Při  omezeném  joint  play  se  projevuje  tuhá  bariéra  v  kloubu. 

Mobilizační technikou jsou, po dosažení předpětí a u periferních kloubů za současné 

distrakce, jemné nenásilné opakované pohyby stálým tlakem ve směru bariéry. Důležitá 

je relaxace pacienta. Po správně provedené mobilizaci nastane tzv. fenomén uvolnění, 

dochází  k  normalizaci  bariéry,  kloub  se  dostává  do  fyziologického  postavení 

a normalizuje se i pohyblivost měkkých tkání v okolí kloubu [32].

2.5.3.4  Techniky na neurofyziologickém podkladě

Proprioceptivní  neuromuskulární  facilitace  (PNF) –  metodu  vypracoval 

dr. H. Kabat.  Základem  je  facilitace  pohybu  pomocí  propriocepce  (aference 

ze svalového  vřeténka,  Golgiho  šlachového  tělíska,  kloubních  a  kožních  receptorů) 

a zároveň  eference  z  vyšších  motorických  center,  jež  reagují  na  taktilní,  sluchové 

a zrakové  podněty  terapeuta.  Pohyb  je  vedený  terapeutem,  má  spirální  a  diagonální 

charakter uspořádaný do pohybových vzorců, které vždy obsahují tři pohybové složky 

ve  vzájemných  kombinacích  (abdukce  nebo  addukce,  flexe  nebo  extenze,  zevní 

nebo vnitřní rotace). Dochází tak k zapojení maximálního počtu motorických jednotek 

a spolupráci velkých svalových skupin, synergistů i stabilizátorů pohybu. Silnější svaly 

umožňují obnovu aktivity slabých či inaktivních svalů, tzv. fenomén iradiace. Indikační 

šíře  je  velká,  v  rámci  posttraumatické  péče  po  zlomeninách  je  využívána  metoda 

k zlepšení  svalové síly,  vytrvalosti  a  koordinace pohybu,  zvýšení  stability  a  rozsahu 

pohybu kloubu, uvolnění hypertonických svalů a odstranění bolesti [30].

Vojtova  reflexní  lokomoce  (VRL) –  vychází  z  představy  geneticky 

naprogramovaných  základních  hybných  vzorů  v  centrálním  nervovém  systému. 

Cíleným  zásahem z  periferie,  tj.  tlakem  na  spoušťové  zóny  a  výchozí  polohou,  je 

dosažena cílená motorická odpověď, tj. vyvolání automatických lokomočních pohybů 
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(reflexní plazení a otáčení).  Využívá se k aktivaci svalů ve fyziologických řetězcích, 

koordinaci svalových skupin, aktivaci svalů bez volního zapojení, ovlivnění svalového 

tonu i svalové síly [30].

2.5.3.5  Léčebná tělesná výchova (LTV)

Kondiční  cvičení –  účel  je  především  preventivní,  tj.  zamezení  vzniku 

komplikací jako svalová atrofie či omezení rozsahu pohybu v nepostižených kloubech, 

podpora  metabolismu,  ovlivnění  psychiky  pacienta,  udržení  nebo  zvýšení  celkové 

fyzické  zdatnosti  pacienta.  Doporučuje  se  1×  denně  ráno  po  dobu  10 minut 

nebo během dne 20–30 minut [19, 24].

Analytické cvičení – cvičení jednoho svalu nebo svalové skupiny podle svalové 

síly svalového testu dle Jandy. Stupně 1 a 2 cvičí izometrickou kontrakci, rytmickou 

stabilizaci  či  koncentrickou  kontrakci  s  vyloučením  gravitace  (pohyb  po  podložce, 

cvičení  s  dopomocí,  v  závěsu  nebo  ve  vodě).  Stupeň  3  cvičí  výdrž  v  isometrické 

kontrakci,  koncentrickou  kontrakci  proti  gravitaci,  stupně  4  a  5  koncentrickou 

i excentrickou kontrakci se závažím nebo proti zvyšujícímu se odporu [19, 22].

Agisticko-excentrické kontrakční postupy (AEK) – jsou součástí Brüggerova 

konceptu.  Cílem je  u  příslušných  svalových  skupin  zlepšení  excentrické  kontrakční 

schopnosti a tím dosažení funkční svalové synergie agonistických a antagonistických 

skupin svalů [30].

Cvičení s therabandem – využívá odporu elastického pásu, při cvičení se střídá 

excentrická a koncentrická kontrakce vybraných svalových skupin. Je to vhodné cvičení 

pro autoterapii [30].

2.5.4  Fyzikální terapie

Fyzikální  terapie  podporuje  rehabilitační  proces,  cílem je  dosáhnout  vyššího 

efektu léčby. Obecně platí, že by měla být zahájena co nejdříve a neměla by se zbytečně 

prodlužovat [15]. Neměla by přesáhnout 5–10 % celkové léčby [30].

2.5.4.1  Termoterapie

Jedná se o využití aplikace studených nebo teplých procedur. Studený podnět 
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proniká  hlouběji  než  teplý  podnět,  způsobuje  vazokonstrikci  a  následnou  reaktivní 

hyperémii se snížením bolesti. U akutních stavů jsou volbou termonegativní procedury, 

včetně kryoterapie [15, 30].

Kryoterapie –  je využívána  pro  antiedematózní  účinek  u  poúrazových 

a pooperačních  stavů, při  svalové hypertonii,  lokálně  jsou přikládány sáčky s  ledem 

či kryosáčky nebo aplikátory ochlazované přístrojově [30].

2.5.4.2  Hydroterapie 

Vířivá  lázeň –  je  využívána  pro  snížení  otoku,  zlepšení  cirkulace  lymfy, 

příznivě ovlivňuje adherující jizvy, hyperalgické kožní zóny, aktivuje kožní receptory, 

zvyšuje prokrvení končetiny, lokální metabolismus [15, 36, 37].

Pro snížení otoku doporučená teplota vody 38°, tlak vody v trysce 2 atm, doba 

aplikace 10–20 min, step 2 min, frekvence denně, počet procedur 5–7 [37].

2.5.4.3  Mechanoterapie

Ultrasonoterapie (UZ) – jedná se o léčebné využití ultrazvuku, což je podélné 

mechanické  vlnění  s  frekvencí  nad  20 000 Hz.  Prakticky se v  současnosti  využívají 

hodnoty 1,0 až 3,0 MHz. V závislosti na absorpčním koeficientu tkání se podélné vlnění 

v jednotlivých  tkáních  různě  absorbuje,  rozkmitává  buňky  a  tkáně  –  mikromasáž 

a energie  mechanická  se mění  na tepelnou  –  hluboký ohřev,  fyziologický  účinek je 

tak myorelaxační,  antiedematózní,  trofotropní.  Pro  povrchové  tkáně  (do  5 cm)  je 

využívána frekvence 3 MHz, pro hlouběji uložené tkáně (do 15 cm) 1 MHz. Aplikace 

může  být  kontinuální,  nebo  pulzní  (potlačen  termický  účinek).  Intenzita  používaná 

pro kontinuální  UZ  je  obvykle  1,0–2,0 W.cm-2  ,  pro  pulzní  2,0–3,0 W.cm-2.  Doba 

aplikace je u kontinuální UZ dostatečná 3 min, u pulzní je dána velikostí ozvučovací 

hlavice  a ošetřované  plochy,  nedoporučuje  se  déle  než  10 min.  Z  důvodu  rychlé 

adaptace  tkání  se doporučuje step v každém sezení  a to  buď v intenzitě  nebo době 

působení.  Frekvence  procedur  1× denně u  akutních  stavů,  3×  týdně u chronických, 

počet  procedur  5.  U terapie  zlomenin  je  využíván  pro  snížení  hypertonu  svalstva 

a snížení otoku. V oblasti lokte je kontraindikace UZ v okolí epikondylů a v blízkosti 

periferních nervů, především n. ulnaris [36, 37].
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Vakuově-kompresní terapie – cílem je zlepšení cévní a lymfatické cirkulace 

v končetině.  Využívá  se  střídavého  působení  podtlaku  a  přetlaku  na  končetinu 

umístěnou  ve  skleněném  vzduchotěsně  upraveném  válci.  U  chronických 

posttraumatických otoků jsou hodnoty používaného podtlaku i přetlaku stejné, obecně 

co  nejmenší  hodnoty  tlaků,  jež vyvolají  barevné změny v končetině.  Vždy je  třeba 

respektovat  subjektivní  pocity  pacienta.  Rozsah  přetlaku  1–14 kPa, 

podtlaku - 1 až - 15 kPa. Doba aplikace 20–30 minut, frekvence 1× denně, od druhého 

týdne 3× týdně [37].

2.5.4.4  Elektroterapie

Bassetovy proudy – jedná se monofázický pulzní sinusový proud s frekvencí 

72 Hz, řadí se k distanční elektroterapii, kdy prostřednictvím elektromagnetické indukce 

vzniká elektrický proud v hloubce tkáně [15].  U zlomenin  je využíván pro podporu 

novotvorby kosti, frekvence 1× denně, doporučený počet procedur 20–30. Opatrnost je 

potřeba u trombóz, tromboflebitid, gravidity [15].

Transkutánní elektroneurostimulace (TENS) –  je  řazena  mezi 

nízkofrekvenční  kontaktní  elektroterapii,  charakteristická  je  délka  impulsu  menší 

než 1 ms.  Účinek  je  především analgetický,  je  vysvětlován  několika  teoriemi,  teorií 

kódů, vrátkovou a endorfinovou teorií [37].

Diadynamické proudy (DD proudy) – patří  mezi  nízkofrekvenční  kontaktní 

elektroterapii,  jsou  tvořeny  galvanickou  složkou,  jež  zlepšuje  efektivitu  průniku 

do tkání,  a  pulzní  složkou.  Vlivem DD proudů dochází  k zvýšení  prokrvení  oblasti, 

urychlení vstřebávání otoků, ale především je využíván jejich relaxační a analgetický 

účinek [15].

Kombinovaná  terapie  je  kombinací  ultrazvuku  a  kontaktní  elektroterapie, 

nejčastěji  TENS,  kdy  ultrazvuková  hlavice  je  současně  využita  jako  diferentní 

elektroda.  V  současnosti  je  nejúčinnější  metodou  pro  odhalování  a  odstraňování 

reflexních změn (trigger points) ve svalech [37].
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2.5.4.5  Magnetoterapie

Pulzní  magnetické  pole  (PMP)  vzniká  v  okolí  vodiče,  v  němž  prochází 

elektrický proud, aktivuje imunitní systém, makrofágy, kmenové krevní buňky v kostní 

dřeni,  utilizaci  kyslíku  v exponované tkáni,  uvolňuje spasmus hladkého i  kosterního 

svalstva,  výhodou  je  bezkontaktní  aplikace  a  možnost  využití  i  při  kovových 

implantátech v končetině. Využívá se k urychlení kostního hojení, kontraindikací jsou 

kardiostimulátory, těhotenství, tumory [15].

2.5.4.6  Fototerapie

Jde  o  aplikaci  elektromagnetického  záření  v  rozsahu  vlnové  délky

od  280  do 3000 nm,  pro  terapii  akutní  jizvy  je  využíváno  biostimulačního  účinku 

polarizovaného záření laseru nebo biolampy [37].

Laser  – pro terapii  akutní jizvy je doporučeno 2,0–4,0 J.cm-2, step 0,5 J.cm-2, 

vzdálenost od kůže 5 mm, frekvence 1× denně, počet procedur 5–15 [15, 37].

Při aplikaci hrozí nebezpečí poškození sítnice,  nutné používat ochranné brýle 

[37].

Biolampa – výhoda oproti laseru je absence rizika poškození sítnice. Vzdálenost 

od  kůže  dle  výkonu  lampy,  doba  působení  5–10 min,  frekvence  1×  denně,  počet 

procedur 30 [37].

2.5.5  Ergoterapie

Ergoterapie  jako  relativně  nový  samostatný  léčebný  obor  je  součástí 

rehabilitačního  programu.  Jejím  cílem  je  dosažení  maximální  možné  soběstačnosti 

a nezávislosti v běžných denních činnostech pacienta (ADL – activities of daily living). 

Používané metody z těchto činností vycházejí (oblékání, jídlo, denní hygiena). V rámci 

rehabilitace po zlomeninách v loketní oblasti je to např. šroubování, malování, přebírání 

kamínků.  Pokud  není  možné  plné  obnovení  funkce,  pak  je  cílem  najít  náhradní 

kompenzační mechanismy, případně přeškolení na druhostrannou končetinu [14, 30,47].
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3  SPECIÁLNÍ ČÁST

3.1  Metodika práce

Speciální  část  této  bakalářské  práce  obsahuje  zpracování  kazuistiky  pacienta 

ze souvislé odborné praxe ve zdravotnickém zařízení Vršovická zdravotní a.s., v době 

od 13. 1. 2020 do 7. 2. 2020.

Pacient  byl  hospitalizován  27.  10.  2019  s  diagnózou  polytrauma  po  úrazu, 

v době  praxe byl stále veden na lůžkovém oddělení. Na terapeutické jednotky docházel 

samostatně, pod mým vedením proběhlo 8 terapeutických jednotek v délce à 50 min. 

Součástí  terapeutických  jednotek  bylo  provedení  vstupního  a  výstupního 

kineziologického rozboru,  při  nichž bylo využito neinvazivních vyšetřovacích  metod 

a postupů:  vyšetření  aspekcí  a  palpací,  vyšetření  stoje  a  chůze,  vyšetření  reflexních 

změn  dle  Lewita,  vyšetření  zkrácených  svalů  a  pohybových  stereotypů  dle  Jandy, 

antropometrické vyšetření dle Haladové, goniometrické vyšetření dle Jandy, vyšetření 

svalové  síly  dle  Jandy,  vyšetření  kloubní  vůle  dle  Lewita,  neurologické  vyšetření, 

vyšetření úchopů dle Nováka. Z pomůcek byl použit: dvouramenný plastový goniometr, 

krejčovský metr, neurologické kladívko.

V  rámci  terapie  jsem  zvolila  tyto  terapeutické  metody  a  postupy:  techniky 

měkkých tkání dle Lewita, protažení fascií dle Lewita, postizometrickou relaxaci (PIR) 

dle  Lewita,  mobilizace dle Lewita,  PIR s protažením dle Jandy,  míčkovou facilitaci 

dle Jebavé, antigravitační relaxaci (AGR) dle Zbojana, terapie horkou rolí dle Brüggera, 

léčebnou  tělesnou  výchovu  (LTV) –  kondiční  a  analytické  metody,  proprioceptivní 

neuromuskulární facilitaci (PNF) dle  Kabata. Rehabilitační pomůcky používané během 

terapií  –  pěnový míček,  overball,  gymball,  theraband,  ručník,  cvičební  tyč,  gumový 

kroužek na posilování.

Práce byla schválena Etickou komisí FTVS UK pod č.j. 053/2020 a zpracována 

s informovaným  souhlasem  pacienta.  Souhlas  Etické  komise  a  vzor  informovaného 

souhlasu jsou součástí této bakalářské práce, viz Příloha 1 a Příloha 2.
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3.2  Anamnéza

datum vyšetření: 15. 1. 2020

vyšetřovaná osoba: R. B., muž

ročník: 1976 (44 let)

výška: 179 cm

váha: 77 kg

BMI: 24,03 (v normě)

diagnóza:

T068 St.  p.  Polytraumatu  (27. 10. 2019),  pád  ze  střechy  cca  6 m,  fraktura 

dolních ramének stydké kosti bilat. a acetabula sin., fissura sacra dx., fraktura příčného 

výběžku L3 a L4, fraktura olecranonu sin.

Z988 OS (cerkláž) olecranonu (28. 10. 2019)

status praesens:

subjektivně: bolest tupého charakteru celé levé HK, především ramene (VAS 6), lokte 

(VAS 6), ruky (VAS 3), při pohybu se zvyšuje, nejvíce v krajních polohách pohybu, 

kde přechází v ostrou bolest (VAS 10)

Při  sedu  v  oblasti  ramének  stydkých  kostí  pánve  bolest  tupého  charakteru 

(VAS 4), s délkou sedu se zvyšuje (VAS 6). Stěžuje si také na stálou bolest v bederní 

oblasti  páteře (VAS 4).  Pro bolest  špatně spí,  nemůže dlouhodobě sedět,  což vnímá 

jako velká omezení, v levé ruce pociťuje nižší sílu při úchopu.

objektivně: lucidní,  orientován,  spolupracuje,  bez  mnestické  či  kognitivní  poruchy, 

vertikalizace do sedu i stoje samostatně, chůze o 2 PB, v běžných denních činnostech je 

plně soběstačný, dominantní ruka je pravá

OA:  běžné  dětské  nemoci,  2017  pád na  lyžích  na  levé  rameno,  řešeno  soukromou 

fyzioterapií
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NO: pacient spadl 27. 10. 2019 při opravě střechy z výšky cca 6 m na zem, bez ztráty 

vědomí,  byl  převezen rychlou záchrannou službou do Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady,  kde  byl  hospitalizován  a  dne  28. 10. 2019  byla  provedena  osteosyntéza 

olecranonu cerkláží

Oboustranná fraktura dolních ramének stydké kosti, levého acetabula, příčných 

výběžků L3 a L4 a fissura sacra vpravo je řešena konzervativně, klidovým režimem, 

zpočátku zákaz sedu, po 4 týdnech povolen sed na dobu konzumace jídla a cvičení, 

po 4 týdnech  povolena  chůze  o  2  PB  se  zatížením  LDK  30 %  váhy  (dle  indikace 

ošetřujícího  lékaře).  LHK  s  omezeným  rozsahem  pohybu  v  ramenním  a  loketním 

kloubu pro bolest, především omezení v terminálách pohybu, v loketním kloubu kovový 

materiál po osteosyntéze strukturálně brání plné extenzi.

Dne  29. 11. 2019  přeložen  na  rehabilitační  lůžkové  oddělení  Vršovická 

zdravotní a.s. k pokračování v následné rehabilitaci.

RA: nevýznamná, rodiče žijí, zdraví

PA + SA: OSVČ, fyzicky nenáročná práce, žije s rodinou v rodinném domě

Sp. A: aktivně pravidelně sportuje, 2× týdně jóga, sezónně cyklistika, lyžování

FA: během hospitalizace ve fakultní nemocnici Fraxiparine 0,4 ml inj. s.c. 1 à 24 hod., 

Dalacin tbl.  1-1-1  7 dní,  dle  potřeby:  Zaldiar  tbl.  1-1-1,  Aulin  tbl.  0-0-1, 

Stilnox tbl.0- 0- 1, Amitriptylin tbl. 0-0-1,  Dolmina inj. SOS

AA: penicilin

Abusus: alkohol příležitostně, nekouří, drogy neguje

Předchozí  RHB: po  úrazu  ramene  (2017)  navštěvoval  soukromě  fyzioterapii 

cca 1 měsíc
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor

3.3.1  Vyšetření fyzioterapeutem

Aspekční vyšetření stoje a chůze

Pacient vyšetřován ve stoji o 2 PB, LDK se zatížením 30 % váhy, vázne opora 

o LHK a trup je vychýlen doprava. Z tohoto důvodu prováděno pouze statické vyšetření 

stoje aspekcí, vyšetření je orientační.

Somatotyp mezomorfní.

Stereotyp dýchání – dolní hrudní typ.

Aspekce stoje zezadu – stoj o širší bázi, hlezenní klouby v ose, levá popliteální rýha 

mediálně sešikmená, subgluteální rýha vpravo výše, pravý bok výše, zvýšená kontura 

paravertebrální  svalů v oblasti  Th7–L4,  pravá tajle  konkávnější,  lateroflexe  a  rotace 

trupu doprava, levá lopatka a rameno výše než pravé, hlava mírný úklon doleva.

Aspekce stoje zepředu – širší baze, snížená příčná klenba bilat., hlezenní klouby v ose, 

pravá  patella výše, zvýšená kontura m. quadriceps femoris vpravo, lateroflexe a rotace 

trupu doprava, pravá tajle konkávnější, LHK ve vnitřní rotaci, mírné flexi v loketním 

kloubu a pronaci předloktí, levé rameno výše, hlava v úklonu doleva.

Aspekce stoje z levého boku – levá noha v semiflexi, prohloubení lordózy Lp, vyhlazení 

křivky v oblasti Thp, výrazný přechod C/Th, hyperlordóza Cp, předsun hlavy, břišní 

stěna  neprominuje,  ramena  v  protrakčním postavení,  těžiště  posunuto  vpřed  vlivem 

opory o 2 PB, LHK v semiflexi.

Aspekce stoje z pravého boku – pravá noha v nulovém postavení, jinak stejný nález 

jako z levého boku.  

Vyšetření chůze – chůze o 2 PB třídobá s lateroflexí a mírnou rotací trupu doprava.

Vyšetření reflexních změn dle Lewita

Vyšetření kůže – přirozené zbarvení kůže bez klidové potivosti. Jizva po osteosyntéze 

v dorzální části levého loketního kloubu začíná cca 5 cm nad olecranonem, o celkové 
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délce cca 18 cm, je klidná, bez sekrece, na proximálním konci se sníženou posunlivostí, 

palpačně citlivá po celé délce s maximem v oblasti olecranonu. Mírný otok v oblasti 

jizvy.

Vyšetření podkoží  –  Kiblerova řasa špatně posunlivá v oblasti bederní a hrudní páteře 

bilat.

Vyšetření  fascií  –  snížená  protažitelnost  fascií  na  LHK  v  oblasti  paže  a  předloktí, 

lumbodorzální, thorakodorzální, C/Th přechodu, krku a clavipectorální fascie ve všech 

směrech.

Palpační vyšetření svalového tonu  hypertonie

– m. trapezius horní část, palpační citlivost svalového bříška bilat., výrazněji sin.

– m. levator scapulae bilaterálně, výrazněji sin.

– m. SCM, palpační citlivost svalového bříška i úponu bilat.

– m. pectoralis major sin., m. supraspinatus sin., m. infraspinatus sin.

– m. subscapularis sin., palpační citlivost s vystřelující bolestí do ramene

– m. biceps brachii a m. brachioradialis sin.,

–  extenzorů a flexorů zápěstí sin.,

–  hamstringů sin.

Palpační vyšetření svalového tonu  hypotonie

– výrazná hypotonie m. triceps humeri sin.,

– m. gluteus maximus sin.,

– m. vastus medialis sin.

Periostové body

– palpační bolestivost laterálního a mediálního epikondylu humeri sin.
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Spoušťové body (TrPs)

– v  horní  části  m. trapezius  bilat.,  m. levator  scapulae  bilat.,  m. SCM bilat., 

m. quadratus  lumborum  bilat.,  m. supraspinatus  sin.,  m. infraspinatus  sin., 

m. subscapularis sin., m. pectoralis major střední část sin.

Antropometrické vyšetření dle Haladové

Měřeno krejčovským metrem, údaje jsou uváděny v cm.

Tabulka č. 1: Vstupní antropometrické vyšetření horní končetiny - délky

Délka HK PHK (cm) LHK (cm)

Acromion – dactylion 77 77

Acromion – processus styloideus radii 59 59

Acromion – epicondylus lateralis humeri 36 36

Olecranon – processus styloideus radii 27 27

Spojnice processus styloideus ulnae et radii – dactylion 19 19

Tabulka č. 2: Vstupní antropometrické vyšetření horní končetiny - obvody

Obvod HK PHK (cm) LHK (cm)

Paže relaxovaná – nejširší obvod 36 32

Paže při kontrakci svalu 39 33

Paže při maximální isotonické kontrakci 36 32

Loketní kloub při 30° flexi 29 31

Předloktí v horní třetině 30 31

Zápěstí 18 18

Hlavičky metakarpů 21 21

Tabulka č. 3: Vstupní antropometrické vyšetření dolní končetiny - délky

Délka DK PDK (cm) LDK (cm)

SIAS – malleolus medialis (funkční délka) 88 88

Trochanter major – malleolus lateralis (anatomická délka) 82 82

Trochanter major – laterální štěrbina kolenního kloubu 41 41

Caput fibulae – malleolus lateralis 35 35

Pata – nejdelší prstec 26 26
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Tabulka č. 4: Vstupní antropometrické vyšetření dolní končetiny - obvody

Obvod DK PDK (cm) LDK (cm)

Stehno 15 cm nad patellou 48 46

Stehno 10 cm nad patellou 43 41

Kolenní kloub přes patellu 38 38

Přes tuberositas tibiae 35 35

Lýtko – nejširší místo 37 37

Hlezenní kloub 26 26

Přes nárt a patu 35 35

Hlavičky metatarzů 23 23

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti

Měřeno dvouramenným plastovým goniometrem, zápis metodou SFTR. ROM 

levého loketního kloubu je omezen kovovým materiálem po osteosyntéze lokte.

Tabulka č. 5: Vstupní vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dolní končetiny

Dolní končetina
PDK LDK

aktivně pasivně aktivně pasivně

Kyčelní kloub

S: 10-0-110 S: 10-0-130 S: 0-0-60 S: 5-0-70

F: 40-0-30 F: 40-0-30 F: 20-0-20 F: 25-0-25

R: 40-0-35 R: 45-0-40 R:     x R:      x

Kolenní kloub S: 0-0-130 S: 0-0-140 S: 0-0-130 S: 0-0-140

Hlezenní kloub
S: 30-0-30 S: 30-0-40 S: 30-0-30 S: 30-0-40

R: 15-0-35 R: 20-0-40 R: 15-0-35 R: 20-0-40

x – nevyšetřováno – omezení pohybu frakturami processus transversi L3 a L4, ramének stydkých kostí, 
sacra, levého acetabula
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Tabulka č.6: Vstupní vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti horní končetiny

Horní končetina
PHK LHK

aktivně pasivně aktivně pasivně

Ramenní kloub

S: 30-0-180 S: 30-0-180 S: 5-0-140 S: 10-0-150

F: 180-0-0 F: 180-0-0 F: 130-0-0 F: 140-0-0

T: 30-0-130 T: 30-0-130 T: 0-0-120 T: 5-0-125

R: 90-0-90 R: 90-0-90 R: 40-0-60 R: 55-0-65

Loketní kloub S: 0-0-140 S: 0-0-140 S: 15-15-100 * S: 10-10-105 *

Radioulnární kloub R: 90-0-90 R: 90-0-90 R: 80-0-80 R: 80-0-80

Zápěstní skloubení
S: 70-0-80 S: 75-0-85 S: 50-0-55 S: 55-0-60

F: 15-0-30 F: 20-0-35 F: 15-0-20 F: 20-0-25

Klouby  ruky 

(orientačně pro 

všechny prsty)

MCP
S: 0-0-70 S: 10- 0-90 S: 0-0-70 S: 10-0-90

F: 20-0-20 F: 25-0-25 F: 20-0-20 F: 25-0-25

IP proximální S: 0-0-90 S: 0-0-100 S: 0-0-90 S: 0-0-100

IP distální S: 0-0-50 S: 0-0-70 S: 0-0-50 S: 0-0-70

*  –  OP  –  omezení  pohybu  v  levém  loketním  kloubu  strukturálně  přítomností  kovového  materiálu 
po osteosyntéze

Vyšetření svalové síly dle Jandy

Tabulka č. 7: Vstupní vyšetření svalové síly dolních končetin

Dolní končetina PDK LDK

Kyčelní kloub

flexe 5 3*

extenze 5 3*

addukce 5 x

abdukce 5 3*

zevní rotace 5 x

vnitřní rotace 5 x

Kolenní kloub
flexe 5 4

extenze 5 4

Hlezenní kloub

plantární flexe 5 5

supinace s dorsální  flexí 5 5

supinace v plantární flexí 5 5

plantární pronace 5 5

* – OP – v omezeném rozsahu pohybu pro bolest
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Tabulka č. 8: Vstupní vyšetření svalové síly horních končetin

Horní končetina PHK LHK

Lopatka

addukce 5 4

elevace 5 5

kaudální posun 5 4

abdukce s rotací 5 4

Ramenní kloub

flexe 5  3**

extenze 5  3**

abdukce 5  3**

extenze v abdukci 5  3**

horizontální addukce 5  3**

zevní rotace 5  3**

vnitřní rotace 5  3**

Loketní kloub

flexe v supinaci 5  3***

flexe ve středním postavení 5  3***

flexe v pronaci 5  3***

extenze 5  3***

Radioulnární kloub
supinace 5  3*

pronace 5  3*

Zápěstní skloubení

flexe s addukcí 5 4*

flexe s abdukcí 5 4*

extenze s addukcí 5 4*

extenze s addukcí 5 4*

MCP, IP klouby
flexory orientačně 5 4

extenzory orientačně 5 4

* – OP – v omezeném rozsahu pohybu , ** – OP – v omezeném rozsahu pohybu pro bolest
*** – OP – v omezeném rozsahu pohybu osteosyntézou

Tabulka č. 9: Vstupní vyšetření svalové síly trupu, krku, pánve

Krk

flexe obloukovitá 4

flexe předsunem 4

extenze 5

Trup
flexe x

extenze x

Pánev elevace x

x – nevyšetřováno – omezení pohybu frakturami processus transversi L3 a L4, ramének stydkých kostí, 
sacra, levého acetabula
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Vyšetření kloubní vůle (joint play) dle Lewita

Tabulka č. 10: Vstupní vyšetření kloubní vůle dolních končetin

Dolní končetina PDK omezení JP LDK omezení JP

Patella bez omezení bez omezení

Hlavička fibuly ventrodorzálně ventrodorzálně

Talokrurální kloub bez omezení mediolaterálně

Lisfrank bez omezení dorzoplantárně

Tabulka č. 11: Vstupní vyšetření kloubní vůle horních končetin

Horní končetina PHK omezení JP LHK omezení JP

Lopatka mediokaudálně mediokaudálně

Glenohumerální kloub bez omezení všemi směry

Acromioclavikulární kloub ventrodorzálně, kraniokaudálně ventrodorzálně, kraniokaudálně

Sternoclavikulární kloub ventrodorzálně, kraniokaudálně ventrodorzálně, kraniokaudálně

Loketní kloub bez omezení x

Radioulnární proximální 

(hlavička radia)
bez omezení x

Radioulnární distální bez omezení dorzopalmárně

Radiokarpální bez omezení dorzálně

Mediokarpální bez omezení palmárně

Karpální kůstky bez omezení
os pisiforme distálně, 

laterolaterálně

MCP, IP klouby bez omezení bez omezení

 x – nevyšetřováno – omezeno kovovým materiálem osteosyntézy olecranonu

Tabulka č 12: Vstupní vyšetření kloubní vůle v oblasti páteře a pánve

Kloub/skloubení  omezení JP

AO skloubení  všemi směry

C1/C2 laterolaterálně

C/Th dorzálně, laterolaterálně

1. žebro pravostranně mediokaudálně levostranně mediokaudálně

pánev x

x – nevyšetřováno – omezení pohybu frakturami processus transversi L3 a L4, ramének stydkých kostí, 
sacra a levého acetabula
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Tabulka č. 13: Vstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Testovaný sval/svalová skupina pravá levá

M.triceps surae
m. gastrocnemius 0 1

m. soleus 0 1

Flexory kyčelního 

kloubu

m. iliopsoas x 0

m. rectus femoris x 0

m. tensor fasciae latae x 0

Adduktory kyčelního 

kloubu

krátké 0 x

dlouhé 0 x

Flexory kolenního 

kloubu

m. biceps femoris 1 x

m.semitendinosus a 

m. semimembranosus
1 x

M. piriformis 1 x

M. quadratus lumborum x x

Paravertebrální svaly 2 2

M. pectoralis major

klavikulární část 

a m. pectoralis minor
1 2

sternální horní  

a střední část
1 2

sternální dolní část 1 2

M. trapezius – horní část 2 2

M. levator scapulae 1 2

M. sternocleidomastoideus 1 1

x – nevyšetřováno – omezení pohybu frakturami processus transversi L3 a L4, ramének stydkých kostí, 
sacra, levého acetabula

Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy

Extenze  v  kyčelním  kloubu –  pravostranně  kvalitativně  změněný  stereotyp,  timing 

svalů  v  pořadí – ischiokrurální  svaly,  m. gluteus maximus,  paravertebrální  svaly 

kontralaterálně v L/S segmentu, homolaterálně v L/S segmentu, kontralaterálně v Th/L 

segmentu,  homolaterálně v Th/L  segmentu,  svaly  pletence  ramenního  jsou  inaktivní, 

levostranně nevyšetřováno pro bolest
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Abdukce  v  kyčelním  kloubu –  tenzorový  mechanismus  pravostranně,  levá  strana 

nevyšetřována pro bolest kyčle

Flexe trupu – nevyšetřováno z důvodu fraktur ramének stydké kosti

Flexe šíje – změněný stereotyp, flexe předsunem, výdrž 10 s

Klik – nevyšetřováno pro bolest lokte

Abdukce v ramenním kloubu – fázická aktivita trapézu bilat., levostranně v konečné 

fázi pohyb antalgicky spojen s lateroflexí trupu

Skapulohumerální  rytmus –  pohyb  lopatek  asymetrický,  lopatka  LHK  zaostává, 

od 120° výrazně pomalejší oproti PHK

Neurologické   vyšetření

Pacient orientován časem, místem, osobou, bez poruchy řeči, bez apraxie.

Hlavové nervy:

I. n. olfactorius – BPN, pacient při zavřených očích rozpoznává kávu

II. n. opticus – BPN, vyšetření zorného pole sledováním pohybů prstů

III.,  IV.,  VI. n. oculomotorius,  n.  trochlearis,  n. abducens – BPN, bulby ve středním 

postavení,  pohyby  bulbů  všemi  směry  fyziologicky,  zornicový  reflex  na  osvit 

vybavitelný

V. n. trigeminus –  BPN,  čití  bilaterálně  neporušené,  symetrické,  korneální  reflex 

fyziologický

VII. n. facialis –  BPN,  pohyby  mimických  svalů  symetrické,  nasopalpebrální  reflex 

vybavitelný

VIII. n. vestibulocochlearis – BPN, vnímání zvuku fyziologické, rovnováha neporušená, 

Hautantova zkouška negativní

IX.,  X.,  XI. n. glossopharyngeus,  n.vagus,  n. accesorius –  BPN,  polykání  v  normě, 
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artikulace v normě

XII. n. hypoglossus – BPN, jazyk plazí středem

Čití:

povrchové – taktilní – hypestézie v místě jizvy na LHK

algické BPN bilaterálně HKK, DKK

termické BPN bilaterálně HKK, DKK

hluboké     – polohocit, pohybocit, vibrační čití BPN bilaterálně HKK, DKK

stereognozie – BPN bilaterálně HKK

Proprioceptivní reflexy:

HHK – bicipitový, tricipitový, styloradiální, flexorů prstů – normoreflexie

DKK – patellární, Achillovy šlachy, medioplantární – normoflexie

Pyramidové jevy zánikové:

HKK – Mingazzini příznak – negativní bilat.

DKK – Barré příznak – negativní bilat.

Pyramidové jevy iritační:

HKK – Juster jev – negativní bilat.

DKK – Babinski příznak  – negativní bilat.

Mozečkové funkce:

HKK – taxe – negativní bilat.

DKK – taxe – negativní bilat.

Vyšetření úchopu dle Nováka

Pacient prsty hýbe v plném rozsahu, ale  pomaleji,  zvládá provedení jemných 

(štipec,  špetka,  laterální  úchop)  i  silových  (válcový,  kulový,  hákový)  úchopů 
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oboustranně, LHK silové úchopy provádí cca 70% silou vzhledem k PHK.

Test dle Petrie

Pacient  udával  na  svůj  věk,  zdravotní  stav  a  celkovou  kondici  nezvyklou 

intenzitu bolesti při běžných úkonech v průběhu vyšetřování,  proto jsem se rozhodla 

otestovat objektivitu vnímání bolesti pomocí testu dle Petrie. Na základě tohoto testu 

pacient nadhodnocuje intenzitu vnímání bolesti.

3.3.2  Závěr vstupního vyšetření

Pacient je 10 týdnů po polytraumatu po pádu ze střechy, fissura acetabula, sacra 

–  konzervativní  léčba,  fraktura  olecranonu  –  cerkláž.  Pacient  je  plně  orientován, 

bez neurologického deficitu, spolupracuje, cítí se celkově dobře, trápí ho bolesti levého 

lokte (VAS 6), levého ramene (VAS 6), levé ruky (VAS 3) a bolesti v třísle při sedu 

bilaterálně  (VAS 4).  Při  zátěži  se  bolest  zvyšuje.  Stěžuje si  také na bolest  v  oblasti 

bederní páteře (VAS 4). 

Pro chůzi používá 2 PB, z důvodu bolesti levého lokte a ramene vázne opora 

o LHK, proto je trup při stoji a chůzi vychýlen doprava, levé rameno výše než pravé, 

protrakce obou ramen, levého výraznější, úklon hlavy doleva.

Snížená  příčná  klenba  nohy,  prohloubená  lordóza  v  Th/L,  vyhlazená  křivka 

v Thp, mírná hyperlordóza Cp s předsunem hlavy.

Zkrácené  svaly  v  oblasti  trupu,  hodnoceno  dle  Jandy–  m. pectoralis  major 

a minor  (2 sin.,  1 dx.),  m. trapezius  horní  část  (2  bilat.),  m. levator  scapulae  (2 sin., 

1 dx.),  m. SCM  (1 bilat.),  paravertebrální  svalstvo  (2 bilat.).  Spoušťové  body  byly 

nalezeny vm. trapezius,  m. levator  scapulae,  m. SCM, m. quadratus  lumborum bilat., 

v m. pectoralis major, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis sin. Palpační 

citlivost svalového bříška m. trapezius bilat., m. SCM bříška i úponu. Snížená kloubní 

pohyblivost AO skloubení, C1/C2, C/Th, a 1. žebra. Snížena protažitelnost fascií krku, 

C/Th přechodu,  lumbodorzálních,  thorakodorzálních  a clavipectorálních  ve všech 

směrech.
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PHK  je  bez  omezení  konfigurace,  omezení  pohybu  v  AC  a  SC  kloubu 

ventrodorzálně a kraniokaudálně, lopatky mediokaudálně. Mírná bolest v podpaží (útlak 

od PB).

LHK antalgicky omezení ROM ramene ve všech směrech, oproti PHK ve flexi 

o 50°,  extenzi  25°,  abdukci  50°,  horizontální  extenzi  30°,  horizontální  addukci  30°, 

zevní rotaci  50°, vnitřní rotaci 30°. V lokti 15° flekční postavení, strukturálně omezeno 

kovovým materiálem osteosyntézy,  flexe v lokti  o 40° snížena oproti  PHK. Pronace 

a supinace  oproti  PHK  snížena  o 10°,  dorzální  a  plantární  flexe  v zápěstí  snížená

o 20° oproti PHK a ulnární dukce snížená o 10° oproti PHK. V celé končetině je snížená 

svalová síla na stupeň 3 dle Jandy, omezení pohybu je dáno bolestí v terminále pohybu, 

snížena je také síla úchopu na 70 % oproti PHK. Omezení joint play nalezeno v oblasti 

lopatky  mediokaudálně,  v ramenním  kloubu  všemi  směry,  v  AC  a  SC  kloubu 

ventrodorzálně a kraniokaudálně,  v distálním radioulnárním skloubení dorzopalmárně, 

v radiokarpálním  dorzálně,  v  mediokarpálním  palmárně.  Joint  play  os  pisiforme 

omezeno  v  distálním  a laterolaterálním  směru.  Svaly  předloktí,  m.  biceps  brachii, 

m. brachioradialis, zevní a vnitřní rotátory ramene jsou v hypertonu, m. triceps brachii 

v hypotonu.  Palpace  m. subscapularis  vyvolává  ostrou  bolest  vystřelující  k  rameni. 

Fascie končetiny v oblasti paže a předloktí mají sníženou protažitelnost všemi směry. 

Laterální  i mediální  epikondyly  humeru  jsou  palpačně  citlivé.  Jizva  po  cerkláži 

olecranonu  LHK  je  klidná,  zhojená,  mírný  otok  a  hypestezie  v  okolí  jizvy.

Jinak bez neurologického deficitu.

PDK zkrácené hamstringy,  snížena joint play hlavičky fibuly ventrodorzálním 

směrem, jinak bez deficitu.

LDK snížený rozsah pohybu oproti PDK v kyčli ve flexi o 40°, v extenzi o 10°, 

v krajních polohách bolestivost, pro bolestivost snížena také ROM abdukce a addukce, 

rotace z důvodu fraktury acetabula netestovány. Kolenní a hlezenní kloub bez omezení 

rozsahu  pohybu.  Snížena  kloubní  pohyblivost  hlavičky  fibuly  ventrodorzálně, 

talokrurálního kloubu mediolaterálně a Lisfrankova kloubu dorzoplantárně. Svalová síla 

hamstringů, m. quadriceps femoris dle svalového testu dle Jandy snížena na stupeň 4. 
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Hypotonie m. vastus medialis a m. gluteus maximus. Bez neurologického deficitu.

Hybné  stereotypy  jsou  kvalitativně  změněny  v  extenzi  a  abdukci  kyčelního 

kloubu vpravo, vlevo netestováno, abdukce v ramenním kloubu změněna bilat., flexe 

šíje  zahájena  předsunem,  flexe  trupu  a  klik  nevyšetřováno.  Asymetrie 

skapulohumerálního rytmu, zkrácené mm. pectorales, oslabené fixátory lopatek, střední 

a dolní části m. trapezius  ukazují na dysbalanci mezilopatkových svalů.

Dechový stereotyp je dolní hrudní typ.

Dle testu Petrie zařazen do skupiny nadhodnocujících.

3.4  Cíl terapie

Cílem  terapie  je  odstranění  otoku  okolí  jizvy  na  LHK  a  zlepšení  její 

posunlivosti,  ovlivnění reflexních změn měkkých tkání, zvýšení protažitelnosti fascií, 

relaxace  hypertonických  svalů,  aktivace  hypotonických  svalů,  zvýšení  svalové  síly 

oslabených svalů LHK, zvýšení síly úchopu LHK, protažení zkrácených svalů, zvýšení 

rozsahu  pohybu  levého  ramene,  lokte,  předloktí,  obnovení  joint  play  v  kloubech 

s omezenou  kloubní  pohyblivosti.  Zlepšení  stereotypu  sedu  a  chůze  s  adekvátní 

pomůckou či bez ní.

3.5  Krátkodobý plán terapie

Krátkodobý plán bude prováděn po dobu hospitalizace pacienta. V krátkodobém 

plánu  terapie  je  zahrnuta  péče  o  jizvu,  uvolnění  měkkých  tkání  LHK a  ramenního 

pletence,  uvolnění  hypertonických,  aktivace  hypotonických  a  protažení  zkrácených 

svalových skupin  LHK a  ramenního  pletence,  zvýšení  rozsahu pohybu levého lokte 

do maximální  možné  flexe  a  extenze  vzhledem  k  danému  strukturálnímu  omezení 

kovovým  materiálem  osteosyntézy,  dále  zvýšení  rozsahu  pohybu  levého  zápěstí 

v rovině  sagitální  a frontální  a  zvýšení  rozsahu  pohybu  levého  ramene  ve  všech 

směrech. Dále se bude usilovat o navrácení kloubní vůle kloubů se zjištěnou sníženou 

kloubní pohyblivostí, zvětšení svalové síly oslabených svalů LHK a zvýšení síly úchopu 

LHK.
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3.6  Dlouhodobý plán terapie

Dlouhodobý  plán  terapie  je  následný,  pro  ambulantní  rehabilitaci  a  v  rámci 

domácí péče. V rámci dlouhodobého fyzioterapeutického plánu je doporučeno – nácvik 

stereotypu chůze bez pomůcek, korekce vadného držení těla se zaměřením na eliminaci 

předsunutého  držení  hlavy  a  protrakčního  postavení  ramen,  reedukace  vadných 

stereotypů. Nadále bude potřeba zvyšovat svalovou sílu oslabených svalových skupin 

LHK a LDK.

3.7  Indikovaná terapie

Vzhledem  k  diagnóze  pacienta  a  z  toho  plynoucím  mnohačetným  potížím 

pacient  absolvoval  individuální  fyzioterapeutické  jednotky jednou až  dvakrát  denně, 

dále  pravidelně cvičil na motomedu a podstupoval fyzikální terapie.

– cvičení na motomedu – stupeň 4, 15 min, 1× denně

– magnetoterapie – loket LHK, 100–150 Hz, dle programu BTL, 25 min, 2× týdně

– elektroterapie – tetrapolární aplikace na ramenní kloub LHK, isoplanární el. pole 

100 Hz, 15 min, 2× týdně

– vířivka na LHK 37°C, 15 min, 3× týdně

– Hubbardův tank – celotělová lázeň 37°C, 20 min, 2× týdně 

– laser na jizvu LHK – 2–3  J.cm-2, step 0,2  J.cm-2, f 2000 Hz, vzdálenost sondy 0, 

2× týdně, opakování 10×

Pod mým vedením probíhala  terapie  v období od 15. 1. 2020 do 31. 1. 2020. 

Po dohodě s ošetřující terapeutkou jsem se zaměřila na úpravu funkčního stavu v oblasti 

LHK.
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3.8  Průběh terapie

1. Terapeutická jednotka 15. 1. 2020

status praesens:

subjektivně: pacient pociťuje bolest především v krajních polohách pohybu levého lokte 

(VAS 6) a levého ramene (VAS 6), bolest levé ruky (VAS 3), při sedu bolest v tříslech 

oboustranně (VAS 4)

objektivně: pacient  je  orientován,  spolupracuje,  jizva  na  levém  lokti  je  zhojená, 

s mírným otokem, fascie v okolí se sníženou posunlivostí

cíl terapeutické jednotky:

– uvolnění měkkých tkání v oblasti levého lokte a redukce otoku

– zlepšení posunlivosti jizvy

– uvolnění hypertonických svalových skupin

– zvýšení rozsahu pohybu v loketním kloubu

– instruktáž pacienta k autoterapii péče o jizvu

návrh terapie:

– TMT levého lokte a okolních struktur

– míčkování dle Jebavé v okolí jizvy

– péče o jizvu s instruktáží pacienta

– PIR dle Lewita hypertonických svalových skupin

provedení terapie:

– TMT lokte a okolních struktur

– protažení fascií LHK  od proximálních úseků až po oblast zápěstí včetně lokte 

rotačními a ždímavými pohyby
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– míčkování dle Jebavé v oblasti levého lokte a okolí jizvy

– jemná tlaková masáž jizvy

– instruktáž pacienta, jak pečovat o jizvu

– PIR  dle  Lewita  flexorů  a  extenzorů  zápěstí  a  prstů,  m. pronator  teres, 

m. supinator; m. biceps brachii

závěr terapeutické jednotky:

subjektivně: pacient pociťuje snížení bolesti levého lokte (VAS 4)

objektivně: došlo ke zlepšení protažitelnosti fascií a posunlivosti jizvy, rozsah pohybu 

levého lokte zvýšen o 5° do extenze a 10° do flexe

autoterapie: péče o jizvu – jemná tlaková masáž po dobu 5 – 10 minut 2×  denně

2. Terapeutická jednotka 17. 1. 2020

status praesens:

subjektivně: pacient  dnes  pociťuje  bolestivost  především ramene,  nejvíce  v krajních 

polohách v extenzi, abdukci a v rotacích (VAS 7), snížení bolesti lokte po minulé terapii 

bylo jen krátkodobé, do večera

objektivně: rozsah  pohybu  v  levém  loketním  kloubu  zpět  na  hodnotách  vstupního 

vyšetření  (S:  15-15-100),  svaly  levého  předloktí,  paže  a  ramenního  pletence 

v hypertonu, mírný otok okolí jizvy a snížená posunlivost přetrvává

cíl terapeutické jednotky:

– uvolnění jizvy, redukce otoku

– uvolnění  měkkých  tkání  v  oblasti  levého  předloktí,  lokte,  ramene  a  lopatky, 

ovlivnění reflexních změn

– uvolnění hypertonických svalových skupin, TrPs

– obnovení joint play kloubů s omezením kloubní vůle
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– zvýšení rozsahu pohybu levého loketního, ramenního kloubu a zápěstí

návrh terapie:

– míčkování dle Jebavé v okolí jizvy

– jemná tlaková masáž jizvy

– horká role dle Brüggera na oblast měkkých tkání ramenního pletence sin.

– TMT levého předloktí, lokte a ramene  

– PIR dle Lewita hypertonických svalových skupin, ischemická komprese TrPs

– mobilizace dle Lewita lopatky, AC, SC kloubu a 1. žebra bilat.

– nácvik autoterapie

provedení terapie:

– TMT předloktí, lokte a ramene

– míčkování dle Jebavé v oblasti levého lokte a okolí jizvy

– jemná tlaková masáž jizvy v longitudiální, „S“ a „C“ linii

– terapie horkou rolí dle Brüggera v oblasti měkkých tkání ramenního pletence

– PIR dle Lewita m. levator scapulae, m. SCM a horní části m. trapezius bilat.

– ischemická komprese TrPs m. trapezius bilat., TrPs m. levator scapulae

– mobilizace  dle  Lewita  lopatky  –  abdukce  lopatky  a  oddálení  dolního  úhlu 

dorzálně, vleže na břiše krouživý pohyb lopatkou bilat.

– mobilizace dle Lewita 1. žebra bilaterálně – posun mediokaudálně

– mobilizace dle Lewita AC kloubu – posun ventrodorzálně a kaudálně bilaterálně

– mobilizace  dle  Lewita  SC  kloubu  –  posun  ventrodorzálně,  kraniokaudálně, 

křížový hmat bilaterálně
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– instruktáž k provádění autoterapie antigravitační technikou (AGR) dle Zbojana 

 horní části m. trapezius, m. levator scapulae

závěr terapeutické jednotky:

subjektivně: pacient  cítí  úlevu od bolesti v ramenním pletenci,  udává snížení  bolesti 

v krajních pozicích pohybu ramene (VAS 4)

objektivně: palpačně rozpoznatelné snížení hypertonu ve svalech ramenního pletence 

a LHK. Došlo k uvolnění blokády 1. žeber bilat., AC a SC kloubů bilat., a ke zvýšení 

aktivního rozsahu ramenního kloubu do abdukce o 10° a flexe o 10°. Rotace a extenze 

bez výrazných změn. Zvýšení posunlivosti jizvy, redukce otoku.

autoterapie: autoterapie  antigravitační  technikou  (AGR)  dle  Zbojana  –  horní  části 

m. trapezius, m. levator scapulae, opakování 3× , 2–3×  denně

3. Terapeutická jednotka 20. 1. 2020

status praesens:

subjektivně: snížení  bolesti  po  minulé  terapii  dle  pacienta  bylo  delší  než  po  první 

terapii,  zlepšení  cítil  do  druhého  dne,  autoterapii  horní  část  m. trapezius,  m. levator 

scapulae prováděl, nicméně stále pociťuje stejné bolesti v rameni (VAS 7), ty jej také 

momentálně trápí nejvíce

objektivně: hypertonus svalů LHK a okolí ramenního pletence, snížená protažitelnost 

fascií LHK, krku a fascií C/Th přechodu, omezení joint play AC, SC kloubu, 1. žebra 

bilat, AO skloubení, C1/C2, C/Th přechodu, rozsah pohybu v ramenním kloubu zůstal 

na hodnotách z konce minulé terapeutické jednotky (S: 5-0-150, F: 140-0-0, T: 0-0-120, 

R: 40-0-60).

cíl terapeutické jednotky:

– uvolnění měkkých tkání v oblasti levého ramene, ovlivnění reflexních změn

– uvolnění jizvy
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– relaxace hypertonických svalových skupin

– zvýšení rozsahu pohybu levého ramenního kloubu

– obnovení joint play kloubů s omezením kloubní vůle

– ovlivnění propriocepce v oblasti šíje

– stabilizace ramene

návrh terapie:

– TMT měkkých tkání v oblasti levého ramene

– jemná tlaková masáž jizvy

– horká role dle Brüggera na oblast měkkých tkání ramenního pletence sin.

– uvolňování fascií krku, fascií C/Th přechodu a clavipectorálních

– PIR dle Lewita hypertonických svalových skupin, ischemická komprese TrPs

– PNF dle Kabata na relaxaci horní části m. trapezius bilat.

– mobilizace  dle  Lewita  AC,  SC,  1.  žebra  bilat.,  AO skloubení,  C1/C2, 

C/Th přechodu

– LTV – cvičení pro stabilizaci ramenního kloubu

– nácvik autoterapie

provedení terapie:

– jemná tlaková masáž jizvy v longitudiální a v „S“ a „C“ linii

– terapie horkou rolí dle Brüggera v oblasti měkkých tkání  ramenního pletence

– TMT ramene a okolí, protažení fascií krku, C/Th přechodu ždímavým pohybem 

kraniokaudálně, clavipectorálních fascií kraniolaterálně

– PIR dle Lewita extenzorů kraniocervikálního přechodu, horní části m. trapezius 
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bilat., levator scapulae bilat., m. pectoralis major

– ischemická komprese TrPs m. pectoralis major  

– instruktáž k provádění autoterapie (AGR) dle Zbojana –  mm. pectorales

– mobilizace dle Lewita 1. žebra bilaterálně – posun mediokaudálně

– mobilizace dle Lewita AC kloubu – posun ventrodorzálně a kaudálně bilat.

– mobilizace  dle  Lewita  SC  kloubu  –  posun  ventrodorzálně,  kraniokaudálně 

a křížovým hmatem bilat.

– mobilizace dle Lewita AO skloubení do anteflexe, retroflexe, lateroflexe bilat.

– mobilizace dle Lewita C1/C2 laterálně, C/Th dorzálně, laterálně bilat.

– PNF  dle  Kabata  -  anteriorní  deprese  lopatky  vleže  na  boku  technikou 

kontrakce – relaxace , opakování 3× 

– LTV  –  cvičení  pro  stabilizaci  ramenního  kloubu  –  vleže  na  zádech,  DKK 

pokrčené  na podložce,  LHK  flexe  90°,  fyzioterapeut  střídavě  klade  odpor 

pohybu v rameni do flexe, extenze, abdukce, addukce, pacient se snaží udržet 

LHK  bez vychýlení, výdrž cca 5 s, opakování 3× 

závěr terapeutické jednotky:

subjektivně: pacient uvádí pocit uvolnění napětí ve svalech, snížení bolesti ramenního 

pletence (VAS 4)

objektivně: došlo  k  uvolnění  hypertonických  svalů  ramenního  pletence,  protažení 

zkrácených  svalů  mm.  pectorales,  m.  trapezius,  m.  levator  scapulae,  ovlivnění 

reflexních  změn,  ovlivnění  propriocepce  v  oblasti  šíje,  navrácení  joint  play  AC, 

SC kloubu, 1. žebra bilat. Dále došlo ke zvýšení aktivního rozsahu ramenního kloubu 

do abdukce o 10°, flexe o 10°, extenze a extenze v abdukci o 5°, rotace zevní i vnitřní 

o 10°

autoterapie: AGR dle Zbojana –  mm. pectorales, opakování 3× , 2–3×  denně
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4. Terapeutická jednotka 22. 1. 2020

status praesens:

subjektivně: pacient  se  cítí  dobře,  prováděl  autoterapii  na  m. trapezius,  m. levator 

scapulae,  mm. pectorales,  po  autoterapiích  cítí  uvolnění  svalů  a  snížení  bolesti 

v ramenním kloubu (VAS 4), bolest v lokti přetrvává (VAS 6)

objektivně: hypertonus  ve  svalech  předloktí,  pronace  a  supinace  snížena

o  10°  oproti  PHK,  ulnární  dukce  také  o  10°,  palmární  a  dorzální  flexe  snížena

o 20° oproti PHK. Aktivní ROM levého lokte stále na hodnotách vstupního vyšetření 

(S: 15-15-100).

cíl terapeutické jednotky:

– uvolnění měkkých tkání LHK, ovlivnění reflexních změn

– péče o jizvu

– relaxace hypertonických svalových skupin

– zvýšení rozsahu pohybu levého loketního kloubu a zápěstí

– udržení a zvýšení rozsahu pohybu levého ramenního kloubu

– obnovení joint play kloubů s omezením kloubní vůle

– ovlivnění propriocepce a zvýšení svalové síly LHK

návrh terapie:

– TMT levé horní končetiny, protažení fascií, práce s jizvou

– PIR dle Lewita hypertonických svalových skupin

– mobilizace kloubních blokád dle Lewita zápěstí sin., glenohumerálního kloubu 

sin.
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– PNF dle Kabata pro posílení m. triceps brachii

– LTV – cvičení v uzavřeném kinematickém řetězci

– nácvik autoterapie

provedení terapie:

– TMT předloktí, okolí lokte, paže, masáž jizvy

– protažení fascií LHK  od proximálních úseků až po oblast zápěstí včetně lokte 

rotačními a ždímavými pohyby

– PIR  dle  Lewita  flexorů  a  extenzorů  zápěstí  a  prstů,  m. pronator  teres 

a m. supinator, m. biceps brachii sin.

– instruktáž  k  provádění  autoterapie  PIR  dle  Lewita  pro  extenzory  a  flexory 

zápěstí, m. biceps brachii

– mobilizace  dle  Lewita  levého  zápěstí  –  posun  mediokarpálního  kloubu 

palmárně, radiokarpálního kloubu dorzálně, os pisiforme všemi směry

– mobilizace dle Lewita levého glenohumerálního kloubu – vleže posun kaudálně, 

laterálně a ventrodorzálně

– PNF dle Kabata pro posílení m. triceps humeri – I. diagonála – extenční vzorec 

s extenzí lokte, technikou opakované kontrakce, opakování 3× 

– LTV – centrace L ramene v uzavřeném kinematickém řetězci v poloze vleže 

na břiše, HKK ve flexi 90° v ramenním kloubu a flexi 90° v loketním kloubu 

s oporou o akra. Střídavě provádět kroužení lopatky LHK a PHK, opakování 5× 

závěr terapeutické jednotky:

subjektivně: pacient udává snížení bolesti v lokti (VAS 4), při kroužení levou lopatkou 

pociťoval  bolesti  v rameni  v krajních pozicích pohybu (VAS 7), koordinace pohybu 

byla pro něj velmi náročná
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objektivně: došlo k protažení fascií LHK, uvolnění hypertonických svalových skupin 

předloktí, obnovení joint play v zápěstním skloubení. Dále došlo k  navýšení pronace 

i supinace o 10°, ulnární dukce o 10°, dorzální a palmární flexe ruky o 10°. V loketním 

kloubu  se  podařilo  snížit  flekční  postavení  lokte  o  5°  a  navýšit  flexi  loketního 

kloubu o 10°.  V ramenním  kloubu  došlo  k  obnovení  kloubní  pohyblivosti  ve  směru 

kaudálním,  laterálním  a  ventrodorzálním.  Technikou  PNF  byl  posilován  m.  triceps 

brachii. Při cvičení pro centraci ramenního kloubu byl pohyb levé lopatky oproti pravé 

pomalý, nerovnoměrný a trhavý.  

autoterapie: PIR  dle  Lewita  extenzorů  a  flexorů  zápěstí,  m. biceps  brachii, 

opakování 3× , 2–3× denně

5. Terapeutická jednotka 24. 1. 2020

status praesens:

subjektivně: pacient  prováděl  autoterapii  k  uvolnění  hypertonických  svalů předloktí, 

pociťuje  uvolnění  svalů  předloktí  a  snížení  bolesti  lokte  (VAS 4)  a  ruky (VAS 2), 

v oblasti ramenního pletence opět zvýšená bolestivost (VAS 6)

objektivně: díky pravidelné autoterapii zůstává plná pronace i supinace LHK, snížený 

hypertonus  předloktí.  Ve  svalech  ramenního  pletence  opětovně  hypertonus,  snížená 

posunlivost  fascií  C/Th  přechodu,  fascií  krku a  clavipectorálních.  Omezení  rozsahu 

pohybu v rameni ve flexi a extenzi o 20°, abdukci a extenzi v abdukci o 30°, v rotaci 

zevní o 40°, v rotaci vnitřní o 20° oproti PHK.

cíl terapeutické jednotky:

– uvolnění měkkých tkání v oblasti LHK a ramene, ovlivnění reflexních změn

– péče o jizvu

– relaxace hypertonických svalových skupin, uvolnění TrPs

– zvýšení rozsahu pohybu a stabilizace levého ramenního a loketního kloubu

– ovlivnění propriocepce v oblasti šíje
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návrh terapie:

– TMT paže levé horní končetiny a ramenního pletence,  protažení fascií,  práce 

s jizvou

– PIR dle Lewita ZR a VR levého ramene

– ischemická komprese TrPs

– PNF dle Kabata pro relaxaci horní části m. trapezius bilat.

– LTV cvičení pro stabilizaci a zvýšení rozsahu pohybu - AEK postupy

– nácvik autoterapie

provedení terapie:

– TMT LHK, protažení měkkých tkání všemi směry, masáž jizvy

– protažení  fascií  krku,  C/Th  přechodu  ždímavým  pohybem  kraniokaudálně, 

clavipectorálních fascií kraniolaterálně

– PIR dle Lewita m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis

– ischemická komprese TrPs m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis

– nácvik  autoterapie  na  provedení  AGR  dle  Zbojana  pro  m. subscapularis 

a antigravitační PIR m. supraspinatus, m. infraspinatus

– PNF dle Kabata - anteriorní deprese lopatky vleže na boku technikou kontrakce

– relaxace, opakování 3× 

– LTV – stabilizační  cvičení  s  gymballem –  vleže  na  zádech,  DKK pokrčené 

na podložce, HKK v  90° flexi v rameni, HKK stlačují gymball,  střídání flexe 

a extenze v lokti, opakování 5× 

– LTV – koordinace rotátorů pomocí therabandu – vsedě na lehátku,  HKK flexe 

v lokti,  lokty  u  těla,  theraband  omotaný  bilat.  v  dlani,  střídavá  pronace 
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a supinace s therabandem, opakování 5× 

– LTV – aktivace flexorů a extenzorů pomocí  therabandu – vsedě, HKK flexe 

v lokti, lokty u těla,  theraband omotaný bilat. v dlani, střídavá flexe a extenze 

LHK v loketním kloubu, opakování 5× 

 závěr terapeutické jednotky:

subjektivně: pacient cítí úlevu v rameni, cvičení s therabandem vnímá pozitivně

objektivně: došlo  k  ovlivnění  reflexních  změn,  protažení  fascií  hrudních,  krku, 

C/Th přechodu a fascií LHK. Dále došlo k relaxaci rotátorů ramene, v levém rameni se 

zvýšil  rozsah  pohybu  ve  flexi,  abdukci,  zevní  i  vnitřní  rotaci  o  10°.  Cvičení 

s therbandem pacient zvládl bez potíží, pohyby byly koordinované.

autoterapie: AGR dle Zbojana m. subscapularis a antigravitační PIR m. supraspinatus, 

m. infraspinatus, opakování 3×, 2 – 3× denně

6. Terapeutická jednotka 27. 1. 2020

status praesens:

subjektivně: stěžuje si na bolest  levé ruky při zátěži  (VAS 4), jako omezující  vnímá 

sníženou svalovou sílu úchopu LHK

objektivně: provedení  jemných  i  silových  úchopů  zvládá  bez  potíží,  při  silových 

úchopech  pociťuje  bolest  v  levé  ruce,  síla  úchopu   LHK  je  oproti  PHK  snížena

o cca 30 %

cíl terapeutické jednotky:

– ovlivnění reflexních změn, relaxace hypertonických svalů, ošetření TrPs

– protažení zkrácených svalů

– zvýšení svalové síly LHK

– zvýšení síly úchopu LHK
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návrh terapie:

– TMT ruky, předloktí, okolí loketního kloubu a paže, ischemická komprese TrPs

– PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly

– LTV – analytické cvičení na posílení svalů LHK

– LTV – cvičení s využitím AEK postupů

– PNF dle Kabata  pro posílení flexorů a extenzorů lokte a zápěstí a svalů ruky

provedení terapie:

– TMT ruky, předloktí, okolí loketního kloubu a paže

– protažení  fascií  ruky,  předloktí,  okolí  loketního  kloubu  a  paže  rotačními 

a ždímavými pohyby

– PIR s protažením dle Jandy – mm. pectorales bilat.

– ischemická komprese TrPs m. pectoralis major

– LTV – analytické posilování svalů LHK dle svalového testu – m. biceps brachii, 

m. supinator, m. pronator quadratus, m. pronator teres, m. extensor carpi ulnaris, 

m. extensor carpi radialis longus et brevis a mm. interossei palmares et dorzales, 

m. opponens pollicis, opakování 5× 

– LTV  –  posilování  s  therabandem  –  otevírání  a  zavíraní  prstů  levé  ruky, 

opakování 5× 

– nácvik  autoterapie  –  posilování  stisku  levé  ruky  s  gumovým  kroužkem, 

opakování 5× 

– PNF dle Kabata pro posílení flexorů a extenzorů lokte a zápěstí a svalů ruky

– I. diagonála – flekční vzorec s flexí lokte a extenční vzorec s extenzí lokte 

technikou opakované kontrakce
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závěr terapeutické jednotky:

subjektivně: v  závěru  terapeutické  jednotky  pacient  udával  zvýšenou  bolest  ruky 

(VAS 6)

objektivně: po protažení fascií LHK byla síla stisku větší, cca 80 % síly PHK, cvičením 

došlo  k  únavě  svalů  a  zvýšení  bolesti  a  tím  i  opětovné  snížení  síly  úchopu

na cca 70 % síly PHK, došlo k navýšení flexe v loketním kloubu o 10°

autoterapie: posilování stisku levé ruky s gumovým kroužkem, opakování 5×, 3× denně

7. Terapeutická jednotka 29. 1. 2020

status praesens:

subjektivně: cítí se dobře, nejvíce ho trápí „zatuhlost“ v rameni a bolestivost v krajních 

pozicích pohybu v rameni (VAS 5)

objektivně: v ramenním kloubu snížený ROM do extenze o 20° a extenze v abdukci 

o 25° oproti PHK, abdukci o 20°, flexi o 10°, ZR o 30° a VR o 10° oproti PHK

cíl terapeutické jednotky:

– uvolnění měkkých tkání v oblasti levého lokte a ramene

– obnovení joint play kloubů s omezením kloubní vůle

– zvýšení rozsahu pohybu v kloubech LHK

– zvýšení svalové síly LHK

– srovnání dysbalance mezilopatkových svalů

návrh terapie:

– TMT LHK a ramene, protažení fascií ramenního pletence

– mobilizace kloubních blokád dle Lewita

– PNF dle Kabata  pro posílení m. biceps brachii, flexorů lokte, zápěstí, m. triceps 
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brachii

– LTV cvičení pro zvýšení rozsahu ramenního kloubu

– LTV s využitím poloh vývojové kineziologie

provedení terapie:

– TMT LHK a ramene, protažení fascií ramenního pletence ždímavým pohybem 

kraniokaudálně

– mobilizace dle Lewita L ramene – posun kaudálně a ventrodorzálně vsedě

– mobilizace dle Lewita 1. žebra bilaterálně, AC, SC kloubu bilat.

– PNF  dle  Kabata  pro  posílení  m.  biceps  brachii,  flexorů  lokte  a  zápěstí  – 

I. diagonála – flekční vzorec s flexí lokte technikou opakované kontrakce

– PNF dle Kabata pro posílení m. triceps humeri – I. diagonála – extenční vzorec 

s extenzí lokte, technikou opakované kontrakce

– LTV –  zvětšování ROM do  extenze s pomocí  tyče  – vsedě, drží  tyč  v obou 

rukou,  PHK  ve  flexi,  addukci  a  VR a pomocí  tyče  zvětšuje  rozsah  pohybu 

do extenze v ramenním kloubu, opakování 5× 

– LTV – zvětšování ROM do abdukce s pomocí tyče – vsedě, tyč drží v obou 

rukou,  pomocí PHK zvětšuje ROM LHK do abdukce, opakování 5× 

– LTV – srovnání dysbalance mezilopatkových svalů – nácvik polohy 3. měsíce 

vývojové  kineziologie  –  vleže  na  břiše,  HKK  90°  v  ramenním  a  loketním 

kloubu, zpevní břišní svaly a zvedá horní část trupu, hlavu v prodloužení páteře 

vytahuje do dálky, výdrž 5 s, opakování 3× 

závěr terapeutické jednotky:

subjektivně: pacient  pociťuje  uvolnění  svalů  v  levém  ramenním  pletenci,  poloha 

3. měsíce se pacientovi zdála náročná na provedení
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objektivně: ovlivnili jsme reflexně tkáně a posílili svaly LHK. Došlo ke zvýšení rozsahu 

pohybu ramene do abdukce, extenze, extenze v abdukci, horizontální addukci a zevní 

rotaci o 10°

autoterapie: cvičení  s  tyčí  pro  zvyšování  extenze  a  abdukce  v  ramenním  kloubu, 

opakování 5×, 2× denně

8. Terapeutická jednotka 31. 1. 2020

status praesens:

subjektivně: pacient  si  chválí  cvičení  s  tyčí,  pociťuje  uvolnění  pohybu  v  rameni, 

přetrvává bolest v krajních pozicích pohybu ramene a lokte (VAS 4)

objektivně: pacient  je  dnes  propuštěn  domů,  bude  pokračovat  v  ambulantní 

fyzioterapeutické  léčbě.  Lékařem bylo  povoleno  zvýšené  zatěžování  LDK na 50 %. 

V ramenním kloubu LHK stále snížený ROM oproti PHK v extenzi o 10°, v extenzi 

v abdukci o 15°, v zevní rotaci o 20°, ve vnitřní rotaci o 10°. ROM levého lokte vázne 

do flexe  i  extenze  strukturálně,  pohyb  omezen  kovovým  materiálem  cerkláže 

olecranonu (S: 10-10-120), v levém zápěstí omezena dorzální flexe o 10° a palmární 

o 20° oproti  PHK. Hypertonus opět ve svalech předloktí,  paže a ramene.  M. triceps 

brachii v hypotonu.

cíl terapeutické jednotky:

– uvolnění měkkých tkání v oblasti levého lokte a ramenního pletence

– centrace ramene

– udržení a zvětšení ROM loketního a ramenního kloubu

– zvýšení svalové síly LHK

– odstranění dysbalance mezilopatkových svalů

– opakování cvičení a instruktáž k autoterapii
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návrh terapie:

– TMT LHK a ramenního pletence

– PNF dle Kabata pro centraci ramenního kloubu

– LTV cvičení analytické pro zvýšení rozsahu pohybu

– LTV cvičení s využitím AEK postupů

– LTV s využitím poloh vývojové kineziologie

– opakování cvičení a instruktáž k autoterapii uvolnění svalů LHK

provedení terapie:

– TMT LHK a ramenního pletence

– PNF  dle  Kabata  pro  centraci  ramenního  kloubu  –  I.  diagonála  –  flekční 

a extenční vzorec technikou rytmické stabilizace

– LTV – centrace  levého  ramene  v  uzavřeném kinematickém řetězci  v  poloze 

vleže na břiše,  HKK ve flexi  90° v ramenním kloubu a flexi  90° v loketním 

kloubu  s oporou  o akra.  Střídavě  provádět  kroužení  lopatky  LHK  a  PHK, 

opakování 5× 

– LTV – zvětšování ROM do extenze v ramenním kloubu s pomocí tyče – vsedě, 

drží  tyč  v obou rukou,  PHK ve flexi,  addukci  a  VR a pomocí  tyče  zvětšuje 

rozsah LHK do extenze v rameni, opakování 5× 

– LTV – koordinace rotátorů pomocí therabandu – vsedě na lehátku,  HKK flexe 

v lokti,  lokty  u  těla,  theraband  omotaný  bilat.  v  dlani,  střídavá  pronace 

a supinace s therabandem, opakování 5× 

– LTV  –  cvičení  pro  vyrovnání  dysbalance  mezilopatkových  svalů  –  nácvik 

polohy 3.  měsíce vývojové kineziologie, výdrž 5 s, opakování 3× 
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závěr terapeutické jednotky:

subjektivně: pacient pociťuje uvolnění měkkých tkání, ruka je „lehčí“, udává zlepšení 

rozsahu  pohybu  ruky,  lokte  a  ramene,  bolest  ruky  pouze  při  zátěži  (VAS  2), 

jinak bez bolesti,  přetrvává bolest v krajních pozicích pohybu ramene a lokte (VAS 4)

objektivně: došlo k uvolnění hypertonických svalů LHK a ramenního pletence, centraci 

ramenního  kloubu,  udržení  rozsahu pohybu  v  ramenním kloubu,  snížení  dysbalance 

mezilopatkových svalů, aktivaci HSS krku. Pacient si ujasnil správné provedení cviků 

pro autoterapii.

Autoterapie:

– cvičení  v  uzavřeném  kinematickém  řetězci  v  poloze  na  břiše  pro  centraci 

ramene, opakování 3×, 2×  denně

– cvičení s pomocí tyče pro zvětšování ROM ramene do extenze, opakování 5×, 

2× denně

– cvičení  s therabandem pro koordinaci zevních a vnitřních rotátorů ramenního 

kloubu, opakování 5×, 2× denně

3.9  Výstupní kineziologický rozbor

Ve výstupním kinezilogickém rozboru jsou uvedena pouze ta vyšetření, u nichž 

byla v rámci vstupního kineziologického rozboru nalezena patologie.

3.9.1  Vyšetření fyzioterapeutem 

Vyšetření stoje a chůze

Pacient  vyšetřován  ve  stoji  o  2  PB,  LDK povoleno  zatížení  50 %,  z  tohoto 

důvodu prováděno pouze statické vyšetření stoje aspekcí, vyšetření je orientační.

Aspekce stoje zezadu  – stoj o širší bázi, hlezenní klouby v ose, levá popliteální rýha 

mediálně sešikmená, subgluteální rýha vpravo výše, pravý bok výše, zvýšená kontura 

paravertebrální svalů v oblasti Th7 – L4, pravá tajle konkávnější, lateroflexe a rotace 
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trupu doprava, ramena v rovině, hlava v ose

Aspekce stoje zepředu – širší baze, snížená příčná klenba bilat., hlezenní klouby v ose, 

pravá  patella výše, zvýšená kontura m. quadriceps femoris vpravo, lateroflexe a rotace 

trupu doprava, pravá tajle konkávnější, LHK ve vnitřní rotaci, mírné flexi v loketním 

kloubu a pronaci předloktí, ramena v rovině, hlava v ose

Aspekce stoje z levého boku – levá noha v semiflexi, prohloubení lordózy Lp, vyhlazení 

křivky v oblasti Thp, výrazný přechod C/Th, hyperlordóza Cp, předsun hlavy, břišní 

stěna  neprominuje,  ramena  v  protrakčním postavení,  těžiště  posunuto  vpřed  vlivem 

opory o 2 PB, LHK v semiflexi

Aspekce stoje z pravého boku – pravá noha v nulovém postavení, jinak stejný nález 

jako z levého boku

Vyšetření  chůze   –  chůze  stále  o  2  PB,  třídobá,  LDK  může  zatěžovat  na  50 %, 

antalgický stereotyp chůze,  mírná lateroflexe a rotace trupu  doprava.

Vyšetření reflexních změn dle Lewita

Vyšetření kůže  –  přirozené zbarvení kůže bez klidové potivosti, dobrá protažitelnost, 

jizva po osteosyntéze na LHK je klidná, bez sekrece, bez otoku, posunlivá v celé délce, 

palpačně citlivá na proximálním konci v oblasti olecranonu.

Vyšetření podkoží – Kiblerova řasa hůře posunlivá v oblasti bederní páteře bilaterálně.

Vyšetření fascií – snížená protažitelnost fascie lumbodorzální.

Palpační vyšetření svalového tonu hypertonie

– m. trapezius – horní část bilat., m. levator scapulae bilat., výrazněji sin.

– m. pectoralis minor, m. biceps brachii, m. brachioradialis sin., hamstringy LDK

Palpační vyšetření svalového tonu hypotonie

– m. triceps humeri sin., m. gluteus maximus, m. vastus medialis
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Periostové body

– palpační bolestivost mediálního a laterálního epikondylu humeru vlevo

Spoušťové body (TrPs)

– m.trapezius bilat., m. levator scapulae bilat., m. infraspinatus bilat., m. quadratus 

lumborum bilat.

Antropometrické vyšetření dle Haladové

Měřeno krejčovským metrem, údaje jsou uváděny v cm.

Tabulka č. 14: Výstupní antropometrické vyšetření horních končetin - obvody

Obvod HK PHK (cm) LHK (cm)

Paže relaxovaná – největší obvod 36 32

Paže při kontrakci svalu 39 33

Paže při max. izometrické kontrakci 36 33

Loketní kloub při 30° flexi 29 29

Předloktí v horní třetině 30 29

Zápěstí 18 18

Hlavičky metakarpů 21 21

Tabulka č. 15: Výstupní antropometrické vyšetření dolních končetin - obvody

Obvod DK PDK (cm) LHK (cm)

Stehno 15 cm nad patellou 49 47

Stehno 10 cm nad patellou 44 42

Kolenní kloub přes patellu 38 38

Přes tuberositas tibiae 35 35

Lýtko – nejširší místo 38 38

Hlezenní kloub 26 26

Přes nárt a patu 35 35

Hlavičky metatarzů 23 23
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Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti

Měřeno dvouramenným plastovým goniometrem, zápis metodou SFTR.

ROM levého loketním kloubu je omezen kovovým materiálem po osteosyntéze lokte.

Tabulka č. 16: Výstupní vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti dolní končetiny

Dolní končetina
PDK LDK

aktivně pasivně aktivně pasivně

Kyčelní kloub

S: 10-0-110 S: 10-0-130 S: 5-0-75 S: 10-0-80

F: 40-0-30 F: 40-0-30 F: 30-0-20 F: 35-0-25

R: 40-0-40 R: 45-0-45 R:     x R:      x

Kolenní kloub S: 0-0-130 S: 0-0-140 S: 0-0-130 S: 0-0-140

Hlezenní kloub
S: 30-0-30 S: 30-0-40 S: 30-0-30 S: 30-0-40

R: 15-0-35 R: 20-0-40 R: 15-0-35 R: 20-0-40

x- nevyšetřováno - omezení pohybu frakturami processus transversi L3 a L4, ramének stydkých kostí,  
sacra a levého acetabula

Tabulka č. 17: Výstupní vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti horní končetiny

Horní končetina
PHK LHK

aktivně pasivně aktivně pasivně

Ramenní kloub

S: 30-0-180 S: 30-0-180 S: 20-0-170 S: 30-0-180

F: 180-0-0 F: 180-0-0 F: 170-0-0 F: 170-0-0

T: 30-0-130 T: 30-0-130 T: 15-0-130 T: 20-0-130

R: 90-0-90 R: 90-0-90 R: 70-0-80 R: 75-0-85

Loketní kloub S: 0-0-140 S: 0-0-140 S: 10-10-120* S: 10-10-120*

Radioulnární kloub R: 90-0-90 R: 90-0-90 R: 90-0-90 R: 90-0-90

Zápěstní skloubení
S: 70-0-80 S: 75-0-85 S: 60-0-65 S: 65-0-70

F: 15-0-30 F: 20-0-35 F: 15-0-30 F: 20-0-35

Klouby ruky 

(orientačně pro 

všechny prsty)

MCP
S: 0-0-70 S: 10- 0-90 S: 0-0-70 S: 10-0-90

F: 20-0-20 F: 25-0-25 F: 20-0-20 F: 25-0-25

IP proximální S: 0-0-90 S: 0-0-100 S: 0-0-90 S: 0-0-100

IP distální S: 0-0-50 S: 0-0-70 S: 0-0-50 S: 0-0-70

*  OP  –  omezení  pohybu  v  levém loketním kloubu  strukturálně  přítomností  kovového  materiálu  po 
osteosyntéze
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Vyšetření svalové síly dle Jandy

Tabulka č. 18: Výstupní vyšetření svalové síly horní končetiny

Horní končetina PHK LHK

Lopatka

addukce 5 4

elevace 5 5

kaudální posun 5 4

abdukce s rotací 5 4

Ramenní kloub

flexe 5 3**

extenze 5  3**

abdukce 5 3**

extenze v abdukci 5  3**

horizontální addukce 5 3**

zevní rotace 5  3**

vnitřní rotace 5 3**

Loketní kloub

flexe v supinaci 5 3***

flexe ve středním postavení 5 3***

flexe v pronaci 5 3***

extenze 5 3***

Radioulnární kloub
supinace 5   4+1

pronace 5   4+1

Zápěstní skloubení

flexe s addukcí 5 4*

flexe s abdukcí 5 4*

extenze s addukcí 5 4*

extenze s addukcí 5 4*

MCP, IP klouby
flexory orientačně 5 4

extenzory orientačně 5 4

* – OP – v omezeném rozsahu pohybu , ** – OP – v omezeném rozsahu pohybu pro bolest
*** – OP – v omezeném rozsahu pohybu osteosyntézou
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Tabulka č. 19: Výstupní vyšetření svalové síly dolní končetiny

Dolní končetina PDK LDK

Kyčelní kloub

flexe 5 3*

extenze 5 3*

addukce 5 x

abdukce 5 3*

zevní rotace 5 x

vnitřní rotace 5 x

Kolenní kloub
flexe 5   4+1

extenze 5   4+1

Hlezenní kloub

plantární flexe 5 5

supinace s dorsální flexí 5 5

supinace v planární flexí 5 5

plantární pronace 5 5

x – nevyšetřováno –  omezení pohybu frakturami processus transversi L3 a L4, ramének stydkých kostí,  
sacra, levého acetabula
* – OP – v omezeném rozsahu pohybu pro bolest

Vyšetření kloubní vůle (joint play) dle Lewita

Tabulka č. 20: Výstupní vyšetření kloubní vůle horních končetin

Horní končetina PHK omezení JP LHK omezení JP

Lopatka bez omezení bez omezení

Glenohumerální kloub bez omezení všemi směry

Acromioclavikulární kloub ventrodorzálně, kraniokaudálně ventrodorzálně, kraniokaudálně

Sternoclavikulární kloub ventrodorzálně, kraniokaudálně ventrodorzálně, kraniokaudálně

Loketní kloub bez omezení x

Radioulnární proximální 

(hlavička radia)
bez omezení x

Radioulnární distální bez omezení bez omezení

Radiokarpální bez omezení dorzálně

Mediokarpální bez omezení palmárně

Karpální kůstky bez omezení bez omezení

MCP, IP klouby bez omezení bez omezení

x- nevyšetřováno – omezeno frakturou olecranonu
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Tabulka č. 21: Výstupní vyšetření kloubní vůle v oblasti páteře

Kloub/skloubení  omezení JP

AO skloubení bez omezení

C1/C2 bez omezení

C/Th bez omezení

1. žebro pravostranně bez omezení levostranně bez omezení

pánev x

x – nevyšetřováno – omezení pohybu frakturami processus transversi L3 a L4, ramének stydkých kostí, 
sacra a levého acetabula

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Tabulka č. 22: Výstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Testovaný sval/svalová skupina pravá levá

M. triceps surae
m. gastrocnemius 0 0

m. soleus 0 0

Flexory kyčelního 

kloubu

m. iliopsoas x 0

m. rectus femoris x 0

m. tensor fasciae latae x 0

Adduktory kyčelního 

kloubu

krátké 0 x

dlouhé 0 x

Flexory kolenního 

kloubu

m. biceps femoris 1 1

m. semitendinosus, 

m. semimembranosus
1 1

M. piriformis 1 x

M. quadratus lumborum x x

Paravertebrální svaly 2 2

M. pectoralis major

klavikulární část 

a m. pectoralis minor
1 1

sternální horní  

a střední část
1 1

sternální dolní část 1 1

M. trapezius – horní část 1 1

M. levator scapulae 0 1

M. sternocleidomastoideus 0 0

x – nevyšetřováno – omezení pohybu frakturami processus transversi L3 a L4, ramének stydkých kostí, 
sacra, levého acetabula
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Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy

Extenze v kyčelním kloubu - pravostranně kvalitativně změněný stereotyp, timing svalů 

v  pořadí  –  ischiokrukální  svaly,  m.  gluteus  maximus,  paravertebrální  svaly 

kontralaterálně v L/S segmentu, homolaterálně v L/S segmentu, kontralaterálně v Th/L 

segmentu,  homolaterálně v Th/L segmentu,  svaly pletence ramenního jsou inaktivní, 

levostranně – stejná změna timingu jako pravostranně

Abdukce  v  kyčelním  kloubu –  tenzorový  mechanismus  pravostranně,  levostranně 

abdukce nevyšetřována

Flexe trupu – nevyšetřováno z důvodu fraktur ramének stydké kosti

Flexe šíje – obloukovitá, výdrž 10 s

Klik – nevyšetřováno pro bolest lokte

Abdukce v ramenním kloubu –  fázická aktivita trapézu bilat.

Skapulohumerální  rytmus –  pohyb  lopatek  asymetrický,  lopatka  LHK  zaostává, 

od 120° výrazně pomalejší oproti PHK

Neurologické vyšetření

Mírná  hypestézie  v  oblasti  jizvy  přetrvává.  Všechna  ostatní  neurologická 

vyšetření odpovídají vstupnímu kineziologickému vyšetření, tedy BPN.

Vyšetření úchopu dle Nováka

Pacient  zvládá  provedení  jemných (štipec,  špetka,  laterální  úchop)  i  silových 

(válcový,  kulový,  hákový)  úchopů  oboustranně,  LHK  silové  úchopy  80%  silou 

vzhledem k PHK.

3.9.2  Závěr výstupního vyšetření

Pacient  je  plně  orientován,  spolupracuje,  cítí  se  celkově  dobře,  přetrvávají 

bolesti  levého  lokte  (VAS  4)  a  levého  ramene  (VAS  4),  které  se  v  terminálních 

polohách pohybu zvyšují (VAS 6). Bolest levé ruky jen při zátěži (VAS 2), při sedu 
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bolest v třísle (VAS 2).  Ve stoji bolest v bederní oblasti zad (VAS 4). Při chůzi používá 

2 PB, LDK může zatěžovat na 50 %, mírná lateroflexe a rotace trupu doprava.

Snížená  příčná  klenba  nohy,  prohloubená  lordóza  v  Th/L,  vyhlazená  křivka 

v Thp, mírná hyperlordóza Cp s předsunem hlavy. V  oblasti  trupu  zkrácené  svaly

– m. pectoralis major a minor, m. trapezius bilat. - st. 1 dle Jandy, m. levator scapulae 

sin. st. 1 dle Jandy, paravertebrální svaly st. 2 dle Jandy. Hypertonus a spoušťové body 

v m. trapezius, m. levator scapulae, m. quadratus lumborum bilat. a v m. infraspinatus 

sin. Snížena protažitelnost fascií lumbodorzálních.

PHK  bez  omezení  konfigurace,  omezení  pohybu  v  AC  a  SC  kloubu, 

bez neurologického  deficitu.  Aktivní  hybnost  LHK v rameni  oproti  PHK je  nejvíce 

snížena v zevní rotaci o 20°, dále ve vnitřní rotaci o 10°, v extenzi o 10° a v horizontální 

extenzi  o  15°,  ve  flexi  a abdukci  o  10°.  Loketní  kloub  ve  flekčním  postavení 

(S: 10- 10- 20),  rozsah  pohybu  je  strukturálně  omezen  cerkláží  olecranonu.  Pronace 

a supinace v plném rozsahu. V zápěstí  snížená dorzální  flexe o 10° a palmární  flexe 

o 20°  oproti  PHK.  V celé  levé  končetině přetrvává  snížená  svalová  síla  na  stupni 

3 dle Jandy,  snížena  je  také  síla  úchopu  na  80 % oproti  PHK.  Omezení  joint  play 

v ramenním kloubu všemi směry, v AC a SC kloubu kraniokaudálně a ventrodorzálně, 

radiokarpálním kloubu dorzálně, mediokarpálním kloubu plantárně. M. biceps brachii 

a m. brachioradialis jsou v hypertonu, m. triceps brachii v hypotonu. Jizva po cerkláži 

lokte  je  klidná,  zhojená,  na  proximálním  konci  palpačně  citlivá,  bez  otoku.  Celá 

končetina bez neurologického deficitu.

Na PDK zkrácené hamstringy, snížena joint play hlavičky fibuly ventrodorzálně, 

jinak bez deficitu. Na LDK snížený rozsah pohybu v kyčelním kloubu ve flexi o 35°, 

extenzi  o  5°  a abdukci  a  addukci  o  10°  oproti  PDK,  v  krajních  polohách  pohybu 

bolestivost, rotace z důvodu fraktury acetabula netestovány. Kolenní a hlezenní kloub 

bez  omezení  ROM.  Snížena  kloubní  pohyblivost  hlavičky  fibuly  ventrodorzálně, 

talokrurálního kloubu mediolaterálně a Lisfrankova kloubu dorzoplantárně beze změny 

od  vstupního  vyšetření.  Snížena  svalová  síla  hamstringů  a  m. quadriceps  femoris, 

hypotrofie m. vastus medialis a m. gluteus maximus. Bez neurologického deficitu.
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3.10  Zhodnocení efektu terapie

Terapie byla  zaměřena především na uvolnění  hypertonických svalů v oblasti 

levé horní končetiny a krku, protažení zkrácených svalů, uvolnění fascií a práci s jizvou.

Podařilo  se  snížit  otok  v oblasti  lokte,  což  potvrdilo  antropometrické  měření 

(Tabulka č. 23),  dále  snížit  zkrácení  svalů  m. pectoralis  major,  m. trapezius, 

m. levator scapulae a  m. SCM oboustranně a m. triceps surae levostranně o 1 stupeň 

(Tabulka č. 24).  Zlepšila  se  protažitelnost  fascií  krčních,  C/Th  přechodu,  hrudních 

a zádových a taktéž fascií LHK.

Opakovanou terapií PIR dle Lewita a autoterapií AGR dle Zbojana se podařilo 

odstranit hypertonus extenzorů a flexorů levého zápěstí, dále hypertonus a spoušťové 

body ve svalech m. pectoralis  major  sin.,  m. supraspinatus sin.,  m. subscapularis  sin. 

a m. SCM  bilaterálně.  Spoušťové  body  a  hypertonus  nadále  zůstávají  ve  svalech 

horního  trapézu  bilat.,  m. levator  scapulae  bilat.,  m. infraspinatus  sin.,  m. quadratus 

lumborum bilat. a svalech LHK – m. biceps brachii a m. brachioradialis. I přes veškerou 

péči se hypertonus v těchto svalech nepodařilo plně odstranit. Po terapiích pacient vždy 

cítil  ve  svalech  uvolnění,  ale  následně  se  vždy hypertonus  vrátil.  Předpokladem je,

že ve svalech m. biceps  brachii  a m. biceps brachioradialis  je to  způsobeno přímým 

drážděním kovu z osteosyntézy olecranonu,  které  se  dále  řetězí  do svalů  ramenního 

pletence. Plné uvolnění bude moci nastat až po odstranění materiálu z cerkláže lokte. 

Hypertonus   m. quadratus  lumborum  pravděpodobně  způsobuje  změněný  stereotyp 

chůze s podpažními berlemi.  Uvolněním napětí  měkkých tkání  se snížila  bolestivost 

v oblasti levého lokte a levého ramene (VAS 6/ VAS 4) a bolest ruky (VAS 3/VAS 2).

Tabulka č. 23: Antropometrické měření – efekt terapie

Kineziologický rozbor vstupní výstupní

Obvody končetin pravá levá pravá levá

Paže při max. isometrické kontrakci 36 32 36 33

Loketní kloub při 30°flexi 29 31 29 29

Předloktí v horní třetině 30 31 30 29

Stehno 15 cm nad patellou 48 46 49 47

Stehno 10 cm nad patellou 43 41 44 42
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Tabulka č. 24: Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy – efekt terapie

Kineziologický rozbor vstupní výstupní

Testovaný sval/svalová skupina pravá levá pravá levá

M. triceps surae
m.gastrocnemius 0 1 0 0

m.soleus 0 1 0 0

M. pectoralis major

klavikulární část 

a m.pectoralis minor
1 1 2 1

sternální horní  

a střední část
1 1 2 1

sternální dolní část 1 1 2 1

M. trapezius – horní část 2 1 2 1

M. levator scapulae 1 0 2 1

M. sternocleidomastoideus 1 0 1 0

Mobilizacemi  dle  Lewita  byly  odstraněny  blokády  v  oblasti  lopatek, 

AO skloubení,  C1/C2,  C/Th přechodu  a  1. žebra  a  na  LHK  v  oblasti  distálního 

radioulnárního kloubu. Došlo k uvolnění os pisiforme (Tabulka č. 25). Zůstává nadále 

omezení  bilaterálně  v  AC  a  SC  kloubu  ventrodorzálně  i  kraniokaudálně,  v  levém 

glenohumerálním  kloubu  všemi  směry,  v levém  radiokarpálním  kloubu  dorzálně 

a v mediokarpálním kloubu palmárně.

Tabulka č. 25: Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti – efekt terapie

Kineziologický rozbor vstupní výstupní

Kloub/skloubení  omezení JP  omezení JP

AO skloubení  všemi směry bez omezení

C1/C2 laterolaterálně bez omezení

C/Th dorzálně, laterolaterálně bez omezení

1. žebro bilaterálně  mediokaudálně bilaterálně bez omezení

Radioulnární distální LHK  dorzopalmárně bez omezení

Karpální kůstky LHK
os pisiforme distálně, 

laterolaterálně
bez omezení
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Uvolněním napětí měkkých tkání, mobilizacemi kloubů a LTV bylo dosaženo 

výrazného  zvýšení  aktivního  rozsahu  pohybu LHK  v  ramenním  kloubu  ve  všech 

směrech,  ve  flexi  o  30°,  extenzi  o  15°,  abdukci  o  40°,  horizontální  addukci  o  10°, 

horizontální  extenzi  o  15°,  zevní  rotaci  o  30°  a  vnitřní  rotaci  o  20°.  V konečných 

polohách pohybu udává pacient silnou bolestivost (VAS 6). Pravděpodobně zde bude 

vliv předchozího zranění z pádu na lyžích před 3 lety. V loketním kloubu se podařilo 

o 5° snížit  flekční  postavení a částečně navýšit  flexi o 20°. Plnému rozsahu pohybu 

v lokti   brání  kovový  materiál  osteosyntézy.  V radioulnárním  kloubu  LHK  byla 

dosažena  plná  pronace  i supinace,  v kloubu  zápěstním  byla  navýšena  dorzální 

i palmární  flexe  o  10°,  rozsah  je  stále  omezen  v dorzální  flexi  o  10° a  v  palmární  

o 15°oproti  PHK.  Ulnární  dukce  LHK  se  navýšila  o  10°  a  je  v  plném  rozsahu. 

U LDK se zvýšil  rozsah v kyčelním kloubu do flexe o 15°,  extenze  o 5° a  abdukce

o 10° (Tabulka č. 26).

Tabulka č. 26: Vyšetření kloubního rozsahu pohybu – efekt terapie

Kineziologický 

rozbor
vstupní výstupní

LHK aktivně pasivně aktivně pasivně

Ramenní kloub

S: 5-0-140 S: 10-0-150 S: 20-0-170 S: 30-0-180

F: 130-0-0 F: 140-0-0 F: 170-0-0 F: 180-0-0

T: 0-0-120 T: 5-0-125 T: 15-0-130 T: 20-0-130

R: 40-0-60 R: 55-0-65 R: 70-0-80 R: 75-0-85

Loketní kloub S: 15-15-100 S: 10-10-105 S: 10-10-120 S: 10-10-120

Radioulnární kloub R: 80-0-80 R: 80-0-80 R: 90-0-90 R: 90-0-90

Zápěstní skloubení 
S: 50-0-55 S: 55-0-60 S: 60-0-65 S: 65-0-70

F: 15-0-20 F: 20-0-25 F: 15-0-30 F: 20-0-35

LDK aktivně pasivně aktivně pasivně

Kyčelní kloub
S: 0-0-60 S: 5-0-70 S: 5-0-75 S: 10-0-80

F: 20-0-20 F: 25-0-25 F: 30-0-20 F: 35-0-25
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Cílem terapie bylo také zvýšení svalové síly levé horní a levé dolní končetiny,  

především silně oslabeného a hypotonického m. triceps humeri. Tento cíl se nepodařilo 

splnit,  měl  by  být  náplní  dalších  terapií  dlouhodobém  terapeutického  plánu.  Došlo 

k navýšení svalové síly u m. quadriceps femoris a hamstringů LDK. Zvýšení svalové 

síly svalů předloktí bylo, dle mého názoru, dosaženo spíše uvolněním hypertonu těchto 

svalů a fascií (Tabulka č. 27).

Tabulka č. 27: Vyšetření svalové síly – efekt terapie

Kineziologický rozbor vstupní výstupní

Kolenní kloub 

LDK

flexe 4    4+1

extenze 4    4+1

Radioulnární 

kloub LHK

supinace 4    4+1

pronace 4    4+1

Pacient byl velmi motivovaný, nad rámec fyzioterapeutických procedur denně 

jezdil  na rotopedu,  věnoval  se cvičení  samostatně  i  o víkendech.  Jeho cílevědomost 

a vzájemná spolupráce při terapiích umožnila dosáhnout výrazného posunu v léčbě.

Z hlediska zvolených terapeutických metod považuji za nejpřínosnější využití 

TMT, PIR dle Lewita, mobilizace dle Lewita a PNF dle Kabata. Díky těmto technikám 

došlo jak k uvolnění měkkých tkání, tak ke zvýšení kloubní pohyblivosti  a tím bylo 

možné dosáhnout zvýšeného rozsahu pohybu.
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4  ZÁVĚR

Cíle práce stanovené v úvodu byly splněny. V teoretické části jsem si z odborné 

literatury  uvedené  v  Seznamu  literatury  prohloubila  teoretické  znalosti  o  anatomii 

a kineziologii  loketního  kloubu.  Seznámila  jsem se  s  typy  úrazů  loketního  kloubu, 

a to především s rozsáhlým množstvím variant zlomenin jednotlivých kostí  loketního 

kloubu.  Dále  jsem se  blíže  seznámila  s  jednotlivými  typy  osteosyntézy  a  možnými 

komplikacemi  léčby.  Prohloubila  jsem si  znalosti  o  fyzioterapeutických,  fyzikálních 

a ergoterapeutických metodách a postupech rehabilitační péče. 

Díky praktické části jsem měla možnost vyzkoušet si komplexní péči o pacienta 

a získat tak ucelenou představu o této práci. Postup terapie a její výsledky jsou obsaženy 

v kazuistice pacienta ve speciální části této práce.

Poznala jsem, že prací fyzioterapeuta není jen péče o fyzické zdraví pacienta, 

ale také  jeho  psychická  podpora  a  jeho  motivace  k  vlastní  aktivní  účasti 

v rehabilitačním procesu a k návratu do běžného života.
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Příloha č. 2 Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Vážený pane,

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně  osobních údajů a  o změně některých zákonů,  ve znění  pozdějších předpisů, 
Helsinskou deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 
va  znění  pozdějších  změn  (Fortaleza,  Brazílie,  2013)  a  dalšími  obecně  závaznými 
právními  předpisy  Vás  žádám  o  souhlas  s  prezentováním  a  uveřejněním  výsledků 
vyšetření  a průběhu terapie prováděné v rámci praxe na pracovišti Vršovické zdravotní 
a.s., kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou 
terapií.  Výsledky Vašeho  vyšetření  a  průběh Vaší  terapie  bude publikován  v  rámci 
bakalářské práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta 
po polytraumatu.

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s teoretickými a praktickými postupy 
řešení diagnózy polytraumatu a zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta 
po polytraumatu. Bude rozdělena na dvě části,  teoretickou a praktickou. V teoretické 
části budu zpracovávat informace o diagnóze z odborné literatury. V praktické části se 
budu věnovat popisu terapie pacienta,  bude obsahovat vstupní kineziologický rozbor, 
cíl terapie, krátkodobý a  dlouhodobý plán terapie,  provedení terapie, výsledky terapie 
a výstupní kineziologický rozbor a výsledné zhodnocení efektu terapie. 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 
v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 
uchována v anonymní  podobě.  V maximální  možné míře  zajistím,  aby získaná data 
nebyla zneužita.

Jméno a příjmení řešitele............................................................................... 

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

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ..........................................

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

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

Místo, datum ....................

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  

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


