
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou 
Collesovy zlomeniny

Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce:
Mgr. Ilona Kučerová

Vypracovala:
Eliška Studená

Praha, 2021



Prohlášení

Prohlašuji,  že  svou  bakalářskou  práci  ´Kazuistika  fyzioterapeutické  péče 

o pacienta  s diagnózou  Collesovy  zlomeniny´  jsem  vypracovala  samostatně 

pod vedením Mgr.  Ilony Kučerové a použitou odbornou literaturu a další  informační 

zdroje jsem uvedla v seznamu použité literatury. Dále prohlašuji, že jako autorka této 

bakalářské práce jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušila autorská práva třetích 

osob. 

V Praze dne 



Evidenční list

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské  práce  ke studijním účelům.  Uživatel  svým 

podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny.

Jméno a příjmení                        Fakulta/katedra:                          Datum vypůjčení           Podpis  



Poděkování

Ráda  bych  poděkovala  Mgr.  Iloně  Kučerové,  vedoucí  mé  bakalářské  práce, 

za její čas, připomínky a cenné rady, které mi při tvorbě této práce poskytla. Zároveň 

bych  ráda  poděkovala  své  supervizorce  Lucii  Jupové  za  veškerou  pomoc  během 

absolvování praxe v nemocnici Brandýs nad Labem. 



ABSTRAKT

Název  práce: Kazuistika  fyzioterapeutické  péče  o  pacienta  s diagnózou  Collesovy 

zlomeniny

Cíle práce: Cílem této bakalářské práce je získání a zpracování teoretických poznatků 

o Collesově  zlomenině,  následné  využití  vybraných  fyzioterapeutických  metod 

a postupů při terapii a vypracování kazuistiky a záznamu průběhu rehabilitační péče.

Metody: Tato práce vznikla na základě čtyřtýdenní souvislé odborné praxe v nemocnici 

Brandýs nad Labem. Práce je rozdělena na dvě části. Část obecná se věnuje anatomii 

a kineziologii  zápěstí  a  ruky,  následuje  obecné  pojednání  o  zlomeninách,  jejich 

klasifikaci,  diagnostice,  hojení,  léčbě  a  případných  komplikacích.  Dále  se  věnuje 

tématice  zlomenin  distálního  radia  (obecné  informace,  léčba,  rehabilitace). 

Část speciální obsahuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacientku s dg. Collesovy 

zlomeniny.

Klíčová slova: Collesova zlomenina, radius, zlomeniny distálního radia, fyzioterapie.



ABSTRACT

Title:  Case  study  of  physiotherapy  treatment  of  a  patient  with  a  Colles´  fracture 

diagnosis

Objective: The main aim of this bachelor thesis is to obtain and process theoretical 

knowledge  about  Colles´  fracture,  the  subsequent  use  of  selected  physiotherapeutic 

methods  and  procedures  in  therapy  and  elaboration  of  case  report  and  a  record 

of the course of rehabilitation care.

Methods:  This thesis  was created on the basis  of four-week practice  at the Brandýs 

nad Labem  Hospital.  It  is  devided  into  two  sections.  The  general  section  deals 

with the anatomy  and  kinesiology  of  the  wrist  and  hand,  followed  by a general 

description of fractures, their classification, diagnosis, healing, treatment and possible 

complications. It also deals with the topic of distal radius fractures (general information, 

treatment, rehabilitation). The special section contains a case report of physiotherapeutic 

care for a patient with Colles´ fracture.

Key words: Colles´ fracture, radius, distal radius fractures, physiotherapy.



Seznam použitých zkratek

°C stupně Celsia

a. arteria

AA alergologická anamnéza

AC akromioklavikulární

ADL activites of daily living (všední denní činnosti)

AGR antigravitační relaxace

AO klasifikace dle Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen

AO skl. atlanto-okcipitální skloubení

art. articulatio

bilat. bilaterálně

BMI body mass index

bpn bez patologického nálezu

CMC karpometakarpální

Cp krční páteř

CT počítačová tomografie

CTh cervikothorakální

DET distanční elektroterapie

dg. diagnóza

DK, DKK dolní končetina, dolní končetiny

ERA účinná vyzařovací plocha hlavice

f frekvence

FA farmakologická anamnéza

FH francouzská hůl

FT fyzikální terapie

GA gynekologická anamnéza

HK, HKK horní končetina, horní končetiny

Hz Hertz

iLTV léčebná tělesná výchova individuální

IP interfalangový

JP joint play

KI kontraindikace

kl. kloub



KOK kolenní kloub

KR kineziologický rozbor

KRBS komplexní regionální bolestivý syndrom

KV kloubní vůle

KYK kyčelní kloub

L levá

Lp bederní páteř

LTV léčebná tělesná výchova

m., mm. musculus, musculi

mA miliampér

MC metakarpální

MCP metakarpofalangový

MHz mega Hertz

mT militesla

n. nervus

negat. negativní

NPS nadprahově senzitivní

OA osobní anamnéza

obl. oblast

PA pracovní anamnéza

PIP poměr impulz : perioda

PIR postizometrická relaxace

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace

PPA podprahově algická

PS prahově senzitivní

PTA posttraumatická artróza

RA rodinná anamnéza

RHB rehabilitace

ROM range of motion (rozsah pohybu)

RTG rentgen

SA sociální anamnéza

SC sternoklavikulární

SFTR rovina sagitální, frontální, transverzální a rotační

SIAS spina iliaca anterior superior



SIPS spina iliaca posterior superior

SpA sportovní anamnéza

TENS transkutánní elektrická nervová stimulace

TF tepová frekvence

Th thorakální

TK krevní tlak

TMT techniky měkkých tkání

TrP trigger point

UK FTVS Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu

UZ ultrazvuk

W Watt 
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1 ÚVOD

Zlomeniny distálního radia jsou nejčastějšími zlomeninami na horní končetině, 

konkrétně  tvoří  necelou  jednu  pětinu  všech  ošetřených  zlomenin.  Nejrizikovější 

skupinou jsou jedinci starší 60 let, u kterých se častěji setkáváme s osteoporotickými 

změnami. Ve více případech tento typ zlomenin nacházíme u žen po menopauze. Tyto 

fraktury se vyskytují  i  v dětském a juvenilním věku a souvisí  se zvýšenou aktivitou 

a působením  vysokoenergetického  násilí.  Mechanismem  úrazu  je  většinou  pád 

na extendovanou  horní  končetinu  se  zápěstím  v dorzální  flexi.  Jedním  z podtypů 

zlomenin  distálního  radia  je  Collesova zlomenina;  extraartikulární  extenční  dorzálně 

dislokovaná  fraktura  metafýzy  radia.  Nese  název  po  Abrahamu  Collesovi,  který  ji 

popsal  již  v roce  1814  (Buxton,  1966;  Dungl,  2014;  Pilný,  Slodička,  2017; 

Žvák et al., 2006). 

Dle konkrétního stavu pacienta volíme léčbu buď konzervativní, nebo operační. 

V obou  případech  je  nezbytné  zahrnout  do  léčebného  procesu  také  následnou 

rehabilitaci  a  fyzioterapeutickou  péči.  Cílem  rehabilitace  je  obnovení  funkce  horní 

končetiny,  rozsahu pohybu kloubů a svalové síly,  odstranění  případné bolesti,  otoku 

a dalších doprovodných změn a komplikací (Dungl, 2014; Kolář, 2009).

Cílem  této  bakalářské  práce  je  získání  a  zpracování  teoretických  poznatků 

o Collesově zlomenině,  včetně seznámení  s fyzioterapeutickými metodami  a  postupy 

používanými  u  této  diagnózy.  Dané  metody  a  postupy  jsou  následně  použity 

ve speciální části práce, která byla vypracována jako kazuistika fyzioterapeutické péče 

o pacientku s dg. Collesovy zlomeniny na základě souvislé odborné praxe (v termínu 

18.1.2021 – 12.2.2021) v nemocnici Brandýs nad Labem na oddělení Lůžkové následné 

péče. 
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2 ČÁST OBECNÁ

2.1 ANATOMIE PŘEDLOKTÍ A ZÁPĚSTÍ

2.1.1 Kosti

Základ  předloktí  tvoří  dvě  dlouhé  kosti,  radius  (kost  vřetenní)  na  malíkové 

straně a ulna (kost loketní) na straně palcové. Od nich jsou odvozené pojmy užívané 

k označení směrů v oblasti předloktí a ruky – směr radiální a ulnární.

Na kosti vřetenní rozlišujeme hlavici (caput radii), tělo (corpus radii) a distální 

konec. Na proximálním konci radia můžeme najít dvě kloubní plochy – fovea articularis 

pro  spojení  s capitulum  humeri  (art.  humeroradialis)  a  circumferentia  articularis 

pro styk  s ulnou  (art. radioulnaris  proximalis).  Tělo  radia  vybíhá  proti  ulně  v ostrou 

hranu (margo interosseus), podobnou hranu můžeme najít i na ulně a dohromady tvoří 

místa pro úpon membrana interossea antebrachii. Směrem distálně se radius rozšiřuje, 

směrem laterálním vybíhá v hmatatelný processus styloideus radii, mediálně se nachází 

plocha pro spojení s hlavicí ulny (incisura ulnaris radialis), na distálně hledícím konci je 

vyhloubená plocha (facies articularis carpalis) pro skloubení s proximální řadou kostí 

zápěstních.

Kost loketní je oproti radiu široká proximálně a směrem distálním se postupně 

zužuje. Na jejím proximálním konci se nachází loketní výběžek (olecranon), na jehož 

přední straně je vyhloubená kloubní plocha (incisura trochelaris) pro kloubní spojení 

s trochlea  humeri  (art. humeroulnaris).  Před  incisurou  vybíhá  processus  coronoideus 

a vedle něj je zářez pro kloubní spojení s circumferentia art. radii. Distální konec ulny 

tvoří  caput  ulnae,  která  má kolem svého obvodu plochu kloubního spojení  s radiem 

(art. radioulnaris distalis).  Mediálním  směrem  vybíhá  hmatný  a  viditelný  processus 

styloideus ulnae.

Distálně od konce ulny a radia jsou dvě řady zápěstních kůstek; řada proximální 

(složená z os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum a os pisiforme) a řada distální 

(tvořená os trapezium, os trapezoideum, os capitatum a os hamatum). Každá kůstka má 

specifický  tvar  a  spojení  s okolními  kostmi,  dohromady  tvoří  celek  zvaný  zápěstí 

(carpus) (Čihák, 1987).
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2.1.2 Klouby a vazy

Nejproximálněji se nachází složený kloub loketní (art. cubiti), který je tvořený 

třemi  kostmi  (humerus,  radius,  ulna)  a  třemi  kloubními  spojeními  (kladkové 

art. humeroulnaris, kulovité art. humeroradialis a kolové art. radioulnaris proximalis). 

Všechny tři spojení obklopuje jedno kloubní pouzdro, které se upíná nad okrajem jamek 

humeru,  na  okraji  kloubních  ploch  ulny  a  na  radiu  sestupuje  až  do  oblasti  krčku. 

Epikondyly humeru zůstávají volné pro začátky úponů svalů předloktí. Po stranách je 

pouzdro  zesíleno  dvěma  vazy  (lig. collaterale  radiale  et  ulnare)  vybíhajícími 

od epikondylů  humeru,  ventrální  i  dorzální  strany  pouzdra  jsou  tenké.  Prstencové 

lig. anulare radii je připojeno k ulně a podchycuje krček radia.

Mezi  margo  interosseus  radii  et  ulnae  je  natažená  membrana  interossea 

antebrachii,  jejíž  snopce  jdou  směrem  distálně  šikmo  od  radia  k ulně  (proximálně 

se nachází  několik  snopců  v opačném  směru).  Tato  membrána  slouží  jako  začátek 

úponů některých svalů předloktí a zároveň pomáhá přidržovat u sebe kosti předloktí.

Na distálním konci předloktí jsou ulna a radius spojeny ve válcovém skloubení 

art. radioulnaris distalis. Distální konec radia v něm obíhá okolo hlavice ulny, kloubní 

pouzdro  je  proto přiměřeně  volné.  Rotace  hlavice  radia  v art.  radiulnaris  proximalis 

a obíhání radia okolo ulny distálně jsou základem pro pronaci a supinaci předloktí.

Mezi klouby ruční (artt. manus) patří několik za sebou následujících kloubních 

řad;  kloub  radiokarpální  a  mediokarpální,  klouby  interkarpální,  karpometakarpální 

a intermetakarpální,  na  prstech  metakarpofalangové  a  interfalangové  klouby 

(Čihák, 1987).

2.1.3 Svaly

Svaly předloktí (mm. antebrachii) dělíme na skupinu přední, laterální a dorzální. 

Přední  skupina  má čtyři  vrstvy svalů,  které  funkčně patří  k flexorům a pronátorům. 

Povrchová  vrstva  obsahuje  čtyři  svaly:  m.  pronator  teres,  m.  flexor  carpi  radialis, 

m. palmaris longus a m. flexor carpi ulnaris. Ve druhé vrstvě je pouze jeden sval a tím 

je  m.  flexor  digitorum superficialis.  Ve třetí  vrstvě  se  nachází  m.  flexor  digitorum 

profundus  a  m.  flexor  pollicis  longus.  Vrstva  nejhlubší  obsahuje  také  jediný  sval 

m. pronator quadratus.

Laterální skupina má vrstvy dvě, v povrchové vrstvě zahrnuje m. brachioradialis, 

m. extensor  carpi  radialis  longus a  m. extensor  carpi  radialis  brevis  (jejich  společná 
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funkce  je  pronace  flektovaného  předloktí  a  supinace  extendovaného  předloktí), 

v hluboké vrstvě je m. supinator. 

Dorzální skupina předloketních svalů se také skládá ze dvou vrstev, jejichž svaly 

patří  funkčně  k  extenzorům.  Vrstva  povrchová  obsahuje  m.  extensor  digitorum, 

m. extensor digiti minimi a m. extensor carpi ulnaris. V hluboké vrstvě jsou m. abductor 

pollicis  longus,  m. abductor  pollicis  brevis,  m.  extensor  pollicis  longus  a  nakonec 

m. extensor indicis.

Svaly  ruky dělíme na 4 skupiny – svaly  tenaru (m.  abductor  pollicis  brevis, 

m. opponens pollicis, m. flexor pollicis brevis, m. addctor pollicis), svaly hypotenaru 

(m. palmaris  brevis,  m.  abductor  digiti  minimi,  m.  flexor  digiti  minimi  brevis 

a m. opponens  digiti  minimi),  mm.  interossei  (palmares  et  dorsales,  uložené 

mezi metakarpálními  kostmi)  a  mm.  lumbricales  (uložené  v dlani)  (Čihák,  1987; 

Hudák, Kachlík et al., 2017).

2.1.4 Nervový systém

Inervace pro horní končetinu vychází z plexus brachialis (C4-T1), jehož kořeny 

se  spojují  do  tří  svazků,  topograficky  se  tento  plexus  rozděluje  na  dvě  části, 

pars supraclavicularis  a  pars  infraclavicularis.  Tři  smíšené  nervy zajišťující  zásobení 

oblasti předloktí a ruky jdou konkrétně z pars infraclavicularis brachiálního plexu. 

N.  medianus  (C5-T1)  inervuje  všechny  svaly  přední  plochy  předloktí  mimo 

ulnární části m. flexor digitorum profundus a m. flexor carpi ulnaris, v dlani poté krátký 

abduktor  a flexor  palce  (hlubokou  hlavu),  m.  opponens  pollicis  a  první  dva 

mm. lumbricales.  Senzitivně  inervuje  loketní  kloub,  kůži  thenaru,  částečně  první  tři 

prsty a laterální stranu prstu čtvrtého.

N.  ulnaris  (C8-T1)  inervuje  ulnární  části  m.  flexor  digitorum  profundus 

a m. flexor  carpi  ulnaris,  jeho  hlavní  rozvětvení  však  najdeme  až  na  dlani,  kde 

senzitivně inervuje část dlaně a prstů na volární straně. Motoricky dále inervuje všechny 

zbývající  drobné svaly  ruky.  Kmen ulnárního nervu je  hmatný v místě  sulcus  nervi 

ulnaris (lidově „brňavka“), kde může docházet i k jeho traumatizaci nebo otlakům.

N radialis (C5-C8) inervuje senzitivně dorzální plochu paže a předloktí, radiální 

stranu  ruky a  částečně  i  první  tři  prsty.  Motoricky  zásobuje  dorzální  svalstvo  paže 

a svaly  dorzální  a  radiální  strany  předloktí.  Pro  tento  nerv  nacházíme 
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sulcus nervi radialis,  kde  často  dochází  k otlakům  a  následné  periferní  paréze 

(lidově „obrna milenců/opilců“).

Senzitivně  inervuje  laterální  polovinu  kůže  předloktí  n.  cutaneus  antebrachii 

lateralis,  mediální  část  předloktí  má  senzitivní  inervaci  z n.  cutaneus  antebrachii 

medialis (Janda et al., 2004; Hudák, Kachlík et al., 2017; Véle, 2006).

2.1.5 Cévní zásobení

Tepenné zásobení předloktí vychází z a. brachialis, která končí v loketní jamce, v níž 

se rozvětvuje  na  a.  radialis  a  a.  ulnaris.  A.  radialis  zásobuje  laterální  část  předloktí 

a ruky, a. ulnaris část mediální. Obě pokračují přes zápěstí (avšak mimo canalis carpi) 

až do dlaně,  kde  vytváří  dvě  obloukové  anastomózy  (arcus  palmaris  superficialis 

et profundus).

Žíly horní končetiny dělíme na dva systémy, povrchový (nemající odpovídající 

tepny)  a  hluboký (doprovázející  stejnojmenné  tepny).  Hlavními  žílami  povrchového 

systému jsou v.  basilica  a  v.  cephalica,  v  systému hlubokém najdeme  vv.  radiales, 

vv. ulnares  a  vv.  brachiales  (až  do  oblasti  podpaží  je  tento  systém  zdvojený) 

(Hudák, Kachlík et al., 2017).

2.2 KINEZIOLOGIE PŘEDLOKTÍ, ZÁPĚSTÍ A RUKY

Pohyby,  které  můžeme  připsat  oblasti  předloktí  (konkrétně  proximálnímu 

a distálnímu radioulnárnímu kloubu),  jsou supinace  a  pronace.  Dle  Véleho dosahuje 

fyziologicky  supinace  90°  a  pronace  85°.  Jedná  se  o  pohyby,  které  jsou  důležité 

pro manipulaci,  sebeobsluhu  a práci.  Kapandji  uvádí,  že  tyto  pohyby  jsou  zásadní 

pro kontrolu  orientace  ruky,  jelikož  umožňují  optimální  pozici  pro  následný  úchop, 

pohyb ruky k libovolnému místu na těle, můžeme díky nim nosit nejrůznější předměty, 

tlačit objekty vzhůru i k zemi nebo se o ně opírat.  Jejich kombinace vyvolává rotaci 

používaného náčiní, jako je např. šroubováku. 

Supinaci provádí m. supinator a velmi silný m. biceps brachii, proto je supinace 

silnější než pronace, kterou realizují m. pronator teres et quadratus. Zároveň však často 

bývá omezen rozsah do supinace pro tzv. pronační kontrakturu. Pokud má ruka v klidu 

tendenci  k pronačnímu  držení,  značí  to  porušení  rovnováhy  mezi  pronátory 

a supinátory, jelikož přirozeně by měla být v klidovém držení tendence k supinaci. 
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Předloketní  svaly  řídící  pohyby zápěstí  (a  prstů),  které  mají  úpony v oblasti 

epikondylů humeru, jsou často zdrojem obtíží, jelikož dochází k přetížení jejich úponů. 

Vznikají  drobná  traumata  v úponech  (entezopatie),  která  následně  způsobují  bolesti 

označované  jako  epikondylitis  (ač  se  nejedná  o  zánětlivý  proces  v pravém  slova 

smyslu).  Přetížení  svalu  laterálního  epikondylu  nazýváme  „tenisový  loket“, 

u mediálního epikondylu používáme označení „oštěpařský loket“.

Zápěstí  a  ruku rozlišujeme  anatomicky,  tyto  struktury  však  tvoří  dohromady 

jeden funkční celek. Zápěstí se skládá ze dvou kloubních složek, kterými jsou kloub 

radiokarpální  (distální  konec  radia  a  proximální  zápěstní  kosti)  a  mediokarpální 

(mezi proximální  a distální  řadou kůstek zápěstních).  V zápěstí  rozlišujeme palmární 

a dorzální  flexi,  obě  fyziologicky  v rozsahu  do  80°.  V rovině  frontální  se  zápěstí 

pohybuje do radiální dukce (max. 15°) a ulnární dukce (až do 45°). Kombinací těchto 

pohybů  je  flexe  s radiální  dukcí  (m.  flexor  carpi  radialis),  flexe  s ulnární  dukcí 

(m. flexor  carpi  ulnaris),  extenze  s radiální  dukcí  (m.  extensor  carpi  ulnaris  longus 

et brevis) a extenze s ulnární dukcí (m. extensor carpi ulnaris). 

Karpální  kůstky  tvoří  jakési  pohyblivé  dno  tunelu,  kterým  probíhá nervově-

cévní svazek obsahující n. medianus a cévy zásobující oblast dlaně. Pokud je snížená 

vzájemná funkční pohyblivost těchto kůstek,  může být ovlivněna nejen funkce ruky, 

ale také cévní a nervové zásobení ruky (k čemuž často dochází při syndromu karpálního 

tunelu).

Hlavní  funkcí  ruky je  úchop,  který je  realizován  zejména  složenými pohyby 

jednotlivých prstů.  Ty jsou ve svých článcích schopny flexe a extenze,  v základních 

článcích také abdukce a addukce, palec má navíc jedinečnou funkci opozice.  Funkci 

ruky můžeme hodnotit  čistě  analyticky  svalovým testem dle  Jandy,  vhodné je  však 

otestovat i přímo obratnou jemnou motoriku (psaní kreslení, manipulace s nástroji aj.) 

a úchopovou  funkci  (např.  funkčním  testem  dle  Nováka).  Zhruba  rozdělujeme 

6 hlavních variant úchopu, z nichž 4 vyžadují funkci thenaru (dle Kapandjiho). Jedná se 

o úchop typu štipec, pinzeta, klepeto, celá ruka, úchop mezi prsty a úchop mezi prsty 

a dlaní (Véle, 2006; Kapandji, 2005).
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2.3 ZLOMENINY OBECNĚ

Zlomeninu  definujeme  jako  poruchu  kontinuity  kosti  (způsobené  úrazem 

nebo onemocněním), která bývá většinou úplná, ale může se jednat také o zlomeninu 

neúplnou (infrakce,  subperiostální  fraktura).  Můžeme je rozdělit  do dvou základních 

skupin; na zlomeniny spontánní (při strukturální změně na základě jiného onemocnění, 

tzv. patologická zlomenina, nebo při opakovaném přetížení, tzv. únavová nebo stresová 

zlomenina) a úrazové (Pokorný et al., 2002; Zeman et al., 2011).

Úrazové  zlomeniny  jsou  způsobené  jednorázovým  násilím,  přímým 

nebo nepřímým mechanismem. Násilí můžeme rozdělit na torzní, ohybové, kompresní, 

avulzní  a  střižné,  přičemž  může  docházet  ke  kombinaci  jednotlivých  druhů  násilí 

(Pokorný et al., 2002).

Podle  linie  lomu  můžeme  rozdělit  zlomeniny  na  příčné,  šikmé,  spirální, 

vertikální, tangenciální, avulzní. Dle počtu úlomků na dvou-/tří/čtyřúlomkové a tříštivé. 

Může docházet k dislokaci úlomků, kdy hodnotíme polohu periferního fragmentu oproti 

centrálnímu.  Dislokace  mohou  být  v těchto  směrech:  do  strany,  do  délky 

(zkrácení, prodloužení), úhlové a rotační (Pokorný et al., 2002).

Při  jakékoliv  zlomenině  vždy  dochází  k poškození  okolních  měkkých  tkání, 

ať už vyvolávajícím násilím nebo poté pohybem kostních úlomků. Nalézáme poranění 

svalové, nervové a cévní tkáně, výjimečně také postižení tělních dutin a orgánů. Pokud 

dojde současně k poruše kožního krytu, označujeme zlomeninu jako otevřenou, které 

podle  míry  poškození  měkkých tkání  dělíme  na  3 stupně (dle  závažnosti  poškození 

kůže,  podkoží  a  okolní  svalové  tkáně,  případně  i  v kombinaci  s poraněním cévních 

a nervových struktur) (Zeman et al., 2011).

2.3.1 Obecná klasifikace zlomenin

V současnosti se hojně využívá alfa-numerická klasifikace z hlediska lokalizace 

a  typu  zlomeniny,  tedy  tzv.  AO  klasifikace  –  CCF  (Comprehensive  Classification 

of Fractures), ve které má každá kost přiřazené své číslo 1-9, dále definujeme kostní 

segment číslem 1-3, každý typ zlomeniny své písmeno A-C, pod které ještě patří další 

skupiny  a  podskupiny.  Pro příklad  z tohoto  schématu  vychází  9  typů  zlomenin 

distálního  konce  předloktí  (ulny  a radia),  Collesova  zlomenina  má  konkrétně 

označení 23-A2 (Zeman et al., 2011; Dungl, 2014).
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Další  klasifikace  jsou  odvozovány  od  nejrůznějších  kritérií,  např.  od  RTG 

obrazu,  mechanismu  úrazu,  počtu  fragmentů,  stupně  komunikace,  postižení  kloubní 

plochy či s ohledem na reponibilitu a stabilitu (Volf, 2003).

2.3.2 Diagnostika zlomenin

Při  diagnostice  začínáme  podrobným  sestavením  anamézy;  zjišťujeme  čas, 

okolnosti  a  mechanismus  úrazu,  kdy  je  diagnosticky  podstatné  znát  energii,  místo 

a směr  úrazu.  Poté  následuje  inspekce  a  palpace  v okolí  místa  předpokládané 

zlomeniny,  zároveň  bereme  v potaz  i  případná  vedlejší  zranění  (Žvák  et  al.,  2006; 

Zeman et al., 2011).

Při klinické diagnostice se můžeme opřít o dvě skupiny příznaků: příznaky jisté 

(deformace  končetin,  patologická  pohyblivost,  krepitace  úlomků)  a  příznaky 

pravděpodobné (bolest, omezení funkce, krevní výron, otok) (Pokorný et al., 2002).

Klinickou  diagnostiku  následně  doplňujeme  rentgenovými  snímky  ve  dvou 

projekcích.  Základní  projekce  jsou  snímky  ve  dvou  vzájemně  kolmých  projekcích, 

v některých případech (pokud základní projekce nestačí) využíváme projekce speciální, 

případně tomografie. Pro rozlišení čerstvých a starších zlomenin využíváme scintigrafii, 

u  některých  zlomenin  využíváme  i  doplňující  CT  vyšetření  (Pokorný  et  al.,  2002; 

Žvák et al., 2006).

2.3.3 Hojení zlomenin

Dobrého zhojení by dle nepsaného pravidla měla dosáhnout zlomenina, u které 

je  zajištěna  dobrá  imobilizace  a  vaskularizace.  Hojení  zlomenin  rozdělujeme 

na sekundární (chondrodesmální,  trvající  zhruba 6 týdnů a typické pro konzervativní 

léčby) a primární (angiogenní, které trvá cca 3 měsíce) (Zeman et al., 2011).

Při  hojení  zlomeniny  vzniká  tzv.  svalek,  jehož  tvorba  je  závislá  na  cévním 

zásobení a při sekundárním hojení se skládá ze tří fází:

1. fáze  zánětlivá  – v místě  hematomu se hromadí  neutrofily  a  makrofágy,  které 

postupně pohlcují nekrotickou tkáň

2. fáze  reparační  –  hematom  je  postupně  nahrazován  svalkem,  který  obsahuje 

fibroblasty  a  endotelové  buňky,  chondroblasty  a  poté  i  osteoblasty  –  vzniká 

provizorní svalek z vaziva nebo hyalinní chrupavky

3. fáze remodelační – remineralizace, tvorba a směřování kostních trámců
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Při  hojení  primárním  musí  být  úlomky  v těsném  kontaktu,  kompresi 

a absolutním znehybnění,  potřebné cévní  zásobení  je  uskutečňováno přes Haversovy 

kanálky a novotvorba kostní tkáně jde cestou osteonů (přímé prorůstání kostních buněk 

mezi úlomky). Takto vzniklý svalek není patrný na rtg snímku, ale z klinické zkušenosti 

bývá méně pevný než svalek sekundární (Zeman et al., 2011; Pokorný et al., 2002).

2.3.4 Léčba a terapie

Měřítkem pro hodnocení úspešnosti léčby zlomenin je dosažení co nejlepšího 

funkčního  výsledku,  jehož  předpokladem  je  správné  anatomické  postavení  úlomků. 

K dosažení dobrého výsledku léčby zlomenin je důležité splnit tyto požadavky: ochrana 

cévního  zásobení  kostních  fragmentů  a  okolních  měkkých  tkání,  dokonalá  repozici, 

stabilní  imobilizace  či  fixace,  vhodná  časná  rehabilitace  (Zeman  et  al.,  2011; 

Žvák et al., 2006).

Faktory určující způsob léčby fraktur:

 závažnost poranění

 lokalizace zlomeniny a stav měkkých tkání

 celkový stav pacienta, další onemocnění

 věk a mobilita před úrazem

 sociální anamnéza (zázemí, spolupráce) (Žvak et al., 2006).

Konzervativní léčba

Neoperační léčbu zlomenin můžeme obecně označit jako méně rizikovou a lze 

tímto způsobem léčit většinu zlomenin. U jednotlivých typů zlomenin existují indikační 

hlediska pro tento typ léčby. Nevýhodou je nutnost dlouhodobého znehybnění pomocí 

sádrové fixace až do doby zhojení,  což má vliv na trofiku svalstva,  vazivovou tkáň 

a další struktury. Mohou se dostavit nejrůznější komplikace a projevy tzv. zlomeninové 

nemoci,  které  jsou  rozvedeny  v kapitole  2.3.5  (Zeman  et  al.,  2011; 

Pokorný et al., 2002).

U  nedislokovaých  zlomenin  stačí  poraněný  segment  pouze  imobilizovat 

(sádrovým nebo jiným obvazem, popř. ortézou).  U zlomenin dislokovaných je nutné 

před znehybněním nejprve provést repozici, a to nejlépe v den úrazu, aby se předešlo 

vážnějšímu  poranění  okolních  měkkých  tkání,  cév  a  nervů.  Po  repozici  zlomenin 

s tendencí  k redislokaci  můžeme využít  techniky semikonzervativní,  tedy znehybnění 
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tahem  nebo  stabilizaci  úlomků  transfixací  (Kirschnerovy  dráty).  Poté  již  následuje 

imobilizace,  po které je vhodné provést kontrolní RTG snímek (Zeman et al.,  2011; 

Dungl, 2014).

Speciální  kategorií  je  funkčně-konzervativní  léčba  zlomenin,  kdy  je  možno 

stabilně zaklíněné zlomeniny léčit postupnou aktivní mobilizací bez pevné imobilizační 

fixace. Jedná se např. o:

 nedislokované zlomeniny distálního radia

 subkapitální zaklíněné zlomeniny proximálního humeru

 neúplné  nebo  nedislokované  zlomeniny  bérce  a  izolované  nedislokované 

zlomeniny diafýzy fibuly (vzniklé přímým násilím)

 nedislokované zlomeniny baze V. metatarzu (Pokorný et al., 2002).

Operační léčba

Operační léčení eliminuje nevýhody dlouhodobého znehybnění kloubů a riziko 

zlomeninové nemoci a poúrazové artrózy u konzervativní léčby. Její nevýhodou jsou 

však operační rizika (jako jsou např. infekt či technické chyby) a je proto nutné mít 

dostatečné technické vybavení a erudovaný operační tým. Mezi operační metody řadíme 

osteosyntézu, aloplastiku a resekční operace (Dungl, 2014; Pokorný et al., 2002).

Nejčastější  operační  metodou  je  osteosyntéza,  kdy  stabilizujeme  kostní 

fragmenty implantátem fixovaným ke skeletu, takže implantát eliminuje svalové síly, 

které zapříčiňují dislokaci úlomků. K osteosyntéze využíváme nejrůznějších implantátů, 

které  můžeme  rozdělit  na  Kirschnerovy  a  vázací  dráty,  šrouby,  dlahy  a  hřeby. 

Podle stability  dělíme  osteosyntézy  na  stabilní  a  adaptační  (Dungl,  2014; 

Žvák et al., 2006).

Osteosynéza  stabilní  umožňuje  časnou  funkční  léčbu  (rehabilitaci)  ihned 

po operaci,  limitem je  zde  pouze  hojení  pooperační  rány.  Rozlišit  můžeme stabilitu 

absolutní (nedochází k žádnému pohybu fragmentů) a relativní (která umožňuje určitý 

minimální pohyb fragmentů, který potencuje hojení svalkem), dále rozdělujeme stabilitu 

pro zátěž a stabilitu pro cvičení. Stability docílíme pomocí nitrodřeňových hřebů, dlah 

nebo zevních fixátorů (Pokorný et al., 2002; Dungl, 2014; Žvák et al., 2006).

Adaptační  osteosyntéza  udržuje  postavení  úlomků,  není  však  sama  o  sobě 

dostatečně  pevná,  a  proto  musí  být  doplněna  o  sádrovou  fixaci  nebo  ortézu. 
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Funkční léčba proto není možná bezprostředně po operaci, navíc je zde stále přítomné 

riziko infektu. Přesto je však potřeba tento typ léčby u některých typů zlomenin použít, 

jmenovitě  zejména  v dětské  traumatologii  a  gerontotraumatologii.  U  tohoto  typu 

osteosyntézy  využíváme  šroubů,  cerklážních  drátěných  kliček  a  K-drátů 

(Pokorný et al., 2002).

2.3.5 Komplikace zlomenin

U zlomenin se setkáváme s řadou komplikací, které jsou způsobené již primárně 

při úrazu nebo k nim dochází sekundárně až v průběhu léčby. Řadíme sem kompartment 

syndrom, algoneurodystofii,  zhojení v neanatomickém postavení,  prodloužené hojení, 

paklouby,  posttraumatickou  artrózu,  infekční  komplikace  a  tukovou  embolii 

(Dungl, 2014).

Kompartment syndrom

Kompartment  syndrom  je  stav,  kdy  dochází  ke  zvýšení  tlaku  v  uzavřeném 

osteofasciálním  prostoru  (tzv.  kompartmentu),  které  je  způsobené  buď  zvýšením 

objemu  tekutiny  v  tomto  prostoru,  nebo  zmenšením  osteofasciálního  prostoru. 

Až v 70% případu se tento syndrom vyskytuje na podkladě zlomeniny, zbylých 30% 

vzniká  při  poranění  měkkých  tkání,  přičemž  36% všech  kompartment  syndromů je 

zapříčiněno  zlomeninami  tibie  a  až  10%  frakturami  distálního  radia. 

Nejrizikovější skupinu tvoří muži do 35 let. 

Typickým  příznakem  je  výrazná  bolest,  dále  se  mohou  objevit  parestezie 

či hypestezie a v pozdním stádiu i paralýza svalů. Nejrizikovějším faktorem pro špatné 

výsledky  léčby  je  pozdní  diagnóza  syndromu.   Léčbu  provádíme elevací,  následuje 

dekomprese  (dermatofasciotomie),  stabilizace  a  uzávěr  rány,  při  včasném provedení 

dekomprese  můžeme  očekávat  úplné  neurovaskulární  zotavení  (Dungl,  2014; 

McQueen, 2000; Stockley, 1988).

Komplexní regionální bolestivý syndrom

Komplexní  regionální  bolestivý  syndrom (dále  KRBS),  označován  také  jako 

Sudeckův  syndrom,  kauzalgie,  algoneurodystrofie  či  reflexní  sympatická  dystrofie 

(RSD),  je  neurocirkulační  onemocnění,  které  se  projevuje  nepřiměřenou  bolestí 

(doplněnou  často  o  parestezie  či  dysestezie),  otokem,  ztuhlostí  kloubů,  výrazným 

zhoršením vasomotoriky a funkčním deficitem.

21



Označení RSD předpokládá významnou úlohu sympatiku v patogenezi bolesti, 

název Sudeckův syndrom je vhodný pro situace s výskytem skvrnité porózy skeletu na 

snímcích RTG, termín kauzalgie se používá pro bolestivé stavy spojené s poraněním 

nervů. Název KRBS v sobě zahrnuje postižení, která byla dříve označována jako RSD 

a kauzalgie (Dungl, 2014).

S KRBS se setkáváme nejčastěji  u  Collesovy zlomeniny,  na dolní  končetině 

po poranění  hlezna,  nohy nebo kolena  (např.  i  po artroskopických operacích),  může 

postihovat pacienty i v dětském věku.

Rozlišujeme dva typy KRBS:

 KRBS I. typu (korespondující s RSD) – objevuje se po působení vyvolávající 

příčiny,  je  při  něm  přítomna  bolest  nebo  allodynie/hyperalgezie  (která  není 

úměrná  vyvolávající  příčině  a  není  omezená  pouze  na  oblast  izolovaného 

periferního  nervu),  dále  můžeme  zaznamenat  otok,  poruchy  prokrvení 

a potivosti kůže bolestivé oblasti

 KRBS II. typu (korespondující s kauzalgií) - následuje po poranění periferního 

nervu a je méně častý než I. typ, zbývající charakteristika se shoduje s typem I. 

(Kolář et al., 2009).

Můžeme  tedy  říct,  že  rozlišení  mezi  typem  I.  a  II.  provádíme  na  základě 

(ne)přítomnosti  nervové léze.  (Gianotti,  Bottai  et  al.  2016) Toto rozlišení  však není 

vždy ideální,  jelikož  periferní  nerv může být poraněn i  při  zlomenině nebo operaci, 

ale KRBS objevující se po zlomeninách a operacích téměř vždy označujeme jako I. typ 

(Marinus, Moseley et al., 2011).

Diagnostika  KRBS je  založena  na detailním sestavení  anamnézy a vyšetření, 

které  doplňujeme  o  tzv.  Orlando  criteria  (sestavené  IASP  -  Mezinárodní  asociací 

pro studium bolesti v roce 1994), nebo o jeho modifikovanou verzi zvanou Budapest 

criteria  (které  je  více  specifické  a  zahrnuje  i  motorické  složky  syndromu). 

Ze zobrazovacích  technik  využíváme  počítačovou  tomografii,  kostní  scintigrafii 

a denzitometrii, magnetickou rezonanci (Firman, 2010; Kolář et al., 2009).
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Doposud nejsou objasněny mechanismy bolesti spojené s oběma typy KRBS, 

příčiny vzniku však můžeme rozdělit do dvou kategorií:

 zevní - poranění (skeletu, měkkých tkání, nervů), operace, popáleniny, omrzliny, 

přetížení svalů a vazů, špatně určené a bolestivé způsoby léčby;

 vnitřní - záněty (specifické i nespecifické),  infarkt myokardu, cévní mozková 

příhoda, tumorózní kongesce, terapie antituberkulotiny, intoxikace barbituráty;

 zvláštní  kategorií  jsou  stavy  idiopatické,  které  vznikají  spontánně  bez  jasné 

příčiny  a  může  se  za  nimi  skrývat  doposud  neodhalené  vnitřní  onemocnění 

(Kolář et al., 2009).

Tento syndrom probíhá ve třech fázích. První (zánětlivé) stadium se vyznačuje 

hyperémií,  otokem,  hyperhydrózou,  bolestivostí,  postupně  se  rozvíjí  charakteristická 

skvrnitá  dekalcinace  skeletu  v  dané  oblasti.  Druhé  (dystrofické)  stadium je  typický 

ústup otoku a bolesti, kůže je cyanotická nebo mramorovaná, dochází k atrofii měkkých 

tkání a rozvoji dekalcinačních ložisek. V konečném (atrofickém) stadiu, které přichází 

cca po půl roce až roce, je výrazná atrofie, fibrotizace kloubního pouzdra a vazů, difuzní 

osteoporóza (Dungl, 2014).

K léčbě KRBS využíváme celou řadu léčebných postupů, jejichž cílem je snížení 

bolesti  a  edému,  zlepšení  vazomotoriky  a  úprava  porušené  hybnosti.  Užíváme 

medikamentózní  léčby  i  rehabilitace,  která  obsahuje  nejrůznější  procedury  fyzikální 

terapie,  TMT,  LTV,  případně  i  masáže  a  mobilizace,  všechny  techniky  využíváme 

s ohledem na bolestivost udávanou pacientem (Kolář et al., 2009; Lecours, 2014).

Zhojení v malpozici

Zhojení  v malpozici,  označované  také  jako  neanatomické  zhojení 

nebo malunion, znamená srůst kosti ve zkratu, angulaci či malrotaci a u kloubních ploch 

vzniká  kloubní  inkongruence.  Vzniká  po  nedokonale  provedené  repozici 

nebo po nestabilní  fixaci,  což je  jeden z důvodů,  proč je  nutné provádět  u  zlomenin 

kontrolní RTG snímky. 

Toto postavení může být asymptomatické nebo se projevuje funkční poruchou. 

Záleží  vždy  na  typu  a  lokalizaci  deformity,  obecně  můžeme  říct,  že  malpozice 

na dolních  (nosných)  končetinách  mívá  horší  dopady,  než  na  končetinách  horních. 

Malunion  může  mít  za  následek  bolest,  poruchu  funkce,  otok,  kloubní  nestabilitu 

a v některých případech se může rozvinout až v posttraumatickou artrózu. 
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Prevencí  je  zajištění  anatomického  srůstu  zlomeniny.  Případná  terapie  závisí 

na tom,  zda  malpozice  způsobuje  u  pacienta  nějaké  komplikace,  nebo  je 

asymptomatická.  V případě  komplikací  volíme  léčbu  operativní  (osteotomie 

a osteosyntéza),  během které je  cílem nastavit  kost  zpět  do anatomického postavení 

(Dungl, 2014; Bushnell, Bynum, 2007).

Posttraumatická artróza 

Posttraumatická  artróza  (PTA)  vzniká  po  přímém  traumatu  kloubních  ploch 

(např.  nitrokloubní zlomeniny),  na základě posttraumatické nestability  kloubu a jako 

důsledek  narušení  normálního  osového  postavení  končetiny  na  podkladě 

neanatomického  zhojení  extraartikulární  zlomeniny  (např.  po  nepřesné  repozici 

či osteosyntéze).  Nejčastěji  ji  nacházíme  na  dolních  končetinách,  které  plní  nosnou 

funkci. Mezi typické příznaky patří otok, bolest a někdy také nitrokloubní krvácení. 

Ve  většině  případů  dochází  k vyléčení  PTA  spontánně  během  2-3  měsíců, 

ale pokud symptomy přetrvávají více než 6 měsíců, můžeme hovořit o chronické PTA. 

Nejúčinnější  prevencí  je  zvolení  a  provedení  správné  terapie  se  zajištěním 

anatomického  zhojení  zranění.  Při  léčbě  je  hlavním cílem co nejvíce  minimalizovat 

symptomy, bolest a omezení funkce (Dungl, 2014; Punzi, Galozzi et al., 2016).

Prodloužené hojení a paklouby

Pro všechny kosti  (a případně jejich  jednotlivé  části)  je  empiricky stanovena 

normální  doba hojení  zlomeniny.  Pokud je  doba hojení  zlomeniny  delší  maximálně 

dvakrát,  než  doba normální,  jedná  se prodloužené hojení.  Pokud je  tato  doba delší, 

hovoříme o pakloubu. Obecně uznávanou definicí diafyzárního pakloubu je zlomenina, 

která  zůstává  nezhojená  po  9  měsících  od  úrazu  a  nejeví  viditelné  známky  hojení 

po dobu 3 měsíců. 

Paklouby můžeme rozdělit na hypertrofické, atrofické, oligotrofické a septické. 

Jedná  se  o  multifaktoriální  patologický  proces  zahrnující  mnoho  proměnných  (typ 

a lokalizace zlomeniny,  věk a celkový zdravotní  stav pacienta,  léčba zlomeniny aj.), 

nejčastější  příčinou  však  bývá  zhoršené  cévní  zásobení  v oblasti  zlomené  kosti 

(atrofický  pakloub),  nedostatečná  stabilizace  (hypertrofický  pakloub)  a  jejich 

kombinace (oligotrofický pakloub). Pakloub septický je nejzávažnější formou, jelikož 

v jeho místě nacházíme přetrvávající, špatně léčitelnou infekci. 
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Léčba probíhá většinou operativně, přičemž je na výběr z mnoha druhů přístupů 

v závislosti  na  typu a  lokalizaci  pakloubu a  případných  přidružených  komplikacích. 

U pakloubů  se  zachovaným  cévním  zásobením  můžeme  zvolit  léčbu  pomocí  lepší 

fixace dané oblasti (Dungl, 2014; Thomas, Kehoe, 2020).

2.4 ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RADIA

Zlomeniny  distálního  konce  radia  představují  nejčastější  fraktury  horních 

končetin, konkrétně tvoří 75% zlomenin předloktí a až 18% všech ošetřených zlomenin. 

Vyskytovat se mohou u dětských jedinců (většinou při působení vysokoenergetického 

násilí), většinu pacientů však tvoří ženy nad 60 let, u kterých k nim obvykle dochází 

při prostém  pádu  na  horní  končetinu,  která  je  většinou  extendovaná  a  se  zápěstím 

v dorzální flexi 40-90° (Dungl, 2014; Pilný, Slodička, 2017).

Incidence zlomenin distálního radia  narůstá s věkem, jelikož  je  úzce spojena 

s osteoporotickým řídnutím kostí. Označujeme je jako tzv. osteoporotické zlomeniny, 

které ve větším počtu případů postihují ženy, u nichž dochází k poklesu hustoty kostní 

tkáně  v  období  menopauzy.  Mezi  další  typické  případy  osteoporotických  zlomenin 

řadíme  kromě  Collesovy  zlomeniny  také  kompresní  fraktury  obratlů  a  zlomeniny 

proximálního  humeru  a  femuru.  Studie  uvádí,  že  až  75%  pacientů  starších  50  let 

s diagnózou Collesovy zlomeniny  trpí  osteoporózou.  U osteoporotických  pacientů  je 

také  větší  riziko  malpozičního  zhojení  zlomeniny  (Dungl,  2014;  Kanis,  Pitt,  1992; 

Pikner et al., 2020; Dia set al., 1987; Wadsworth, 1990).

Dle  AO  klasifikace  dělíme  zlomeniny  distálního  radia  na  typ A 

(extraartikulární),  typ B (intraartikulární jednoduché) a typ C (s tříštivou zónou buď 

intraartikulárně,  nebo  v  metafýze).  Odborníci  se  při  AO  klasifikaci  obecně  shodují 

na typu  zlomeniny,  jejich  názory  se  rozcházejí  při  určení  skupiny  a  podskupiny 

zlomeniny.  Podle klasifikace eponymní rozlišujeme zlomeninu Collesovu, Smithovu, 

reverzní Bartonovu a Melonovu. (Žvák et al., 2006; Kreder et al., 1996)

Označení  Collesova  zlomenina  se  často  používá  pro  všechny  zlomeniny 

distálního  radia,  jedná  se  však  konkrétně  o  extraartikulární  extenční  dorzálně 

dislokovanou  zlomeninu  distální  metafýzy  radia,  přibližně  2  cm  proximálně 

od artikulační plochy, s možnou abrupcí processus styloideus ulnae. Jedná se o stabilní 
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typ  zlomeniny  vznikající  při  pádu  na  zápěstí  v  dorzální  flexi,  dle  AO  klasifikace 

ji označujeme 23-A2 (Žvák et al., 2006).

Při diagnostice Collesovy zlomeniny se většinou setkáme s typickou deformací 

distálního radia (tzv.  bajonet nebo vidlička),  která je dále doplněna o otok, palpační 

bolestivost a omezenou pohyblivost. Hodnotíme také stav kůže, nervů, cév a okolních 

šlach a vazů, stabilitu distálního radioulnárního kloubu a zápěstí. Následně doplňujeme 

vyšetření o RTG snímky v předozadní a boční projekci,  popř. dalších zobrazovacích 

technologií  (jako  např.  CT  či  MRI)  (Dungl,  2014;  Žvák  et  al.,  2006; 

Pilný, Slodička, 2017).

Nejčastějšími  komplikacemi  u  Collesovy  zlomeniny  jsou  algoneurodystrofie, 

kompartment  syndrom, srůst  radia v malpozici  (nejčastěji  srůst  ve zkratu),  komprese 

periferních nervů (zejména n. medianus), ruptury šlach (nejčastěji m. extensor pollicis 

longus  nebo  m.  flexor  pollicis  longus),  posttraumatická  artróza  (radiokarpální 

nebo radioulnární)  a funkční poruchy. Obecně je nejlepší prevencí těchto komplikací 

správná  diagnostika  a  odhalení  akutních  posttraumatických  komplikací,  repozice 

a fixace s následnou intenzivní rehabilitací (Dungl, 2014; Cooney, Dobnys et al., 1980).

2.4.1 Léčba zlomenin distálního radia

Předpokladem pro úspěšnou délku zlomenin distálního radia je obnovení délky 

a volárního  sklonu  kloubní  plochy  radia,  radiální  inklinace  a  obnovení  kongruence 

a stability  v  radiokarpálním  a  distálním  radioulnárním  kloubu.  Volba  léčby  záleží 

na typu  a  stabilitě  zlomeniny,  přidružených  poraněních  a  celkovém  stavu  pacienta 

(věk, přidružená  onemocnění,  spolupráce  při  léčbě  aj.)  (Pilný,  Slodička,  2017; 

Dungl, 2014).

Základním  postupem  je  konzervativní  metoda,  kterou  používáme 

u nedislokovaných  zlomenin  a  stabilních  reponibilních  extraartikulárních  zlomenin. 

Následně se nasazuje sádrová fixace, která se u mladších jedinců ponechává 3-4 týdny, 

u  starších  pacientů  zpravidla  5-6  týdnů.  Zlomenina  by  nikdy  neměla  být  fixována 

v krajním postavení (např. u Collesovy zlomeniny volíme znehybnění v mírné palmární 

flexi  s  ulnární  dukcí),  zlomeniny  by  měly  být  po  nasazení  fixace  pravidelně 

kontrolovány a sledovány pomocí RTG. Sádrová fixace by neměla volárně přesahovat 

distální  dlaňovou  rýhu,  dorzálně  po  metakarpofalangové  klouby.  Po  sejmutí  fixace 
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následuje  nošení  ortézy  po  dobu  zhruba  3  týdnů  a  pravidelná  rehabilitace. 

(Pilný, Slodička, 2017; Dungl, 2014).

K  léčbě  zlomenin  distálního  radia  můžeme  také  využít  speciální  funkčně 

konzervativní  metodu  dle  Sarmienteho.  Smyslem  funkční  léčby  je  dosažení 

co nejdřívějšího  návratu  funkce  časnou  rehabilitací,  jelikož  hybnost  je  potřebná 

pro hojení  tkání  a  prevenci  kloubní  ztuhlosti.  Při  tomto  postupu  je  klasická  rigidní 

fixace sejmuta přibližně po 3 týdnech a následně je nahrazena speciální fixací, která 

umožňuje zvýšený rozsah pohybu do palmární flexe a ulnární dukce již v době, kdy 

při léčbě  standardním  postupem  ještě  k  žádné  rehabilitaci  nedochází.  Rehabilitační 

proces je tak zahájen již 3 týdny po začátku léčby (Hanuš, Trč a Handl, 2009).

Léčbu semikonzervativní,  tedy zavřenou repozici  a perkutánní fixaci K-dráty, 

můžeme využít u dislokovaných nestabilních extraartikulárních zlomenin.  Tuto léčbu 

často  kombinujeme  se  zevní  fixací.  Repozice  u  Collesovy  zlomeniny  spočívá 

v longitudinálním  tahu  za  palec  a  ukazovák  v  pronačním  postavení  předloktí 

(Dungl, 2014).

Indikací  k  operační  léčbě  jsou  nestabilní  typy  zlomenin.  Můžeme  mezi  ně 

(dle Žváka et  al.,  2006)  zařadit  zlomeniny,  u  nichž  po repozici  přetrvává  dislokace, 

zlomeniny  s  defektem  spongiózní  kosti  v  metafýze,  Smithovu  a  reverzní  Batonovu 

zlomeninu  a  otevřené  zlomeniny.  Existuje  mnoho  forem  fixace  k  udržení  repozice 

zlomenin  distálního  radia.  Řadí  se  mezi  ně  i  výše  zmiňovaná  zavřená  repozice 

s perkutánní  fixací,  dále  otevřená repozice s  využitím dlahové syntézy,  kompresních 

šroubů, tahové cerkláže a intramedulární fixace (Pilný, Slodička, 2017; Dungl, 2014).

2.4.2 Rehabilitace u zlomenin distálního radia

Rehabilitace po zlomeninách distálního předloktí se skládá z řady terapeutických 

postupů  a  metod.  Již  v době  fixace  můžeme  aplikovat  vybrané  procedury  fyzikální 

terapie,  které  podpoří  proces  hojení,  nejčastěji  volíme lokální  negativní  termoterapii 

(ledování), pulsní magnetoterapii a distanční elektroléčbu (Kolář et al., 2009).

S fyzioterapií  začínáme  ihned  po  sejmutí  fixace,  samozřejmě  s ohledem 

na zdravotní  stav  konkrétního  pacienta  a  doporučení  ošetřujícího  lékaře.  Časná 

rehabilitace  přispívá  k obnovení  rozsahu pohybu se současným zachováním stability 

v daném  segmentu,  zároveň  funguje  jako  účinná  prevence  řady  komplikací. 
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Podstatnou součástí rehabilitace je také ergoterapie, ve které se klade důraz na obnovení 

funkčních schopností ruky (úchopy, jemná motorika aj.) (Kolář et al., 2009).

Při  rehabilitaci  zlomenin  distálního  radia  používáme  následující 

fyzioterapeutické metody a postupy:

 techniky měkkých tkání (TMT)

 mobilizace periferních kloubů (MOB)

 postizometrická relaxace dle Lewita (PIR)

 postizometrická relaxace s protažením dle Jandy (PIR s protažením)

 proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

 léčebná tělesná výchova (LTV)

 fyzikální terapie (FT)

 ergoterapie

Techniky měkkých tkání

TMT  využíváme  k ošetření  měkkých  tkání,  aby  byla  udržena  (případně 

obnovena)  jejich  přirozená  posunlivost,  protažitelnost,  trofika  a  tonus.  Měkké tkáně 

mají  velmi úzký vztah k pohybové soustavě,  a proto je nezbytné normalizovat jejich 

stav. Těmito technikami ovlivňujeme kůži, podkoží, fascie a svaly. Můžeme také využít 

techniky míčkování dle Jebavé (pro snížení otoku a svalového napětí, protažení kůže 

a fascií)  a v případě  operací  se  soustředíme  také  na  péči  o  jizvu  a  její  okolí 

(Lewit, 1996; Jebavá, 1997).

Mobilizace

V případě,  že  nalezneme  v kloubu  či  pohybovém  segmentu  omezený  rozsah 

pohyblivosti,  tzv.  funkční  kloubní  blokádu,  využíváme  mobilizace.  Tu  provádíme 

opakovaným pružením po dosažení  bariéry do směru omezení.  Můžeme také  využít 

postup  nárazové  manipulace,  zde  je  však  riziko,  kdy  v nárazu  dochází  k přechodné 

hypermobilitě.  Cílem  je  obnovení  kloubní  pohyblivosti  do  fyziologického  rozsahu. 

V případě zlomenin distálního radia nalézáme omezení kloubní vůle nejčastěji v oblasti 

drobných kloubů ruky, zápěstí a lokte (Kolář et al., 2009).

Postizometrická relaxace dle Lewita

Při  provádění  PIR  nejprve  pasivně  dosáhneme  předpětí  ve  svalu,  následně 

vyzveme  pacienta  ke  kladení  mírného  odporu  proti  našemu  tlaku,  poté  dochází 
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k relaxaci a vyčkáváme na fenomén uvolnění. Tento postup můžeme z nově získaného 

postaveni opakovat. Zároveň tento postup kombinujeme s facilitací dechem a pohledem. 

Tuto  metodu  využíváme v případě,  že  chceme ovlivnit  svaly  se zvýšeným napětím, 

zejména  svalové  spoušťové  body.  V terapii  zlomenin  distálního  radia  používáme 

techniku  nejčastěji  k relaxaci  flexorů  a  extenzorů  zápěstí  (Lewit,  1996; 

Kolář et al., 2009).

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Jedná se  o  metodu,  která  pomocí  proprioceptivních  orgánů usnadňuje  reakci 

nervosvalového mechanismu.  Využívá pohybových vzorců diagonálního a spirálního 

charakteru,  které  kombinuje  s dalšími  facilitačními  mechanismy,  přičemž  pomocí 

jednotlivých  diagonál  můžeme  posilovat  i  relaxovat  vybrané  svaly.  U  zlomenin 

distálního  radia  využíváme  všechny  diagonály  pro  horní  končetinu  (s důrazem 

na akrální  oblast)  a  můžeme  využít  také  řadu  posilovacích  a  relaxačních  technik 

používaných v této metodě (Holubářová, Pavlů, 2019).

Léčebná tělesná výchova

Léčebnou  tělesnou  výchovu  můžeme  zahájit  již  během  imobilizace,  kdy 

provádíme aktivní cvičení v kloubech prstů a v loketním a ramenním kloubu. Po sejmutí 

fixace dále pokračujeme a aktivním cvičením a můžeme již věnovat pozornost oblasti 

zápěstí,  MP  kloubů,  často  také  nalézáme  omezení  pohybu  do  supinace  a  pronace. 

Cvičení  doplňujeme o polohování  HK do zvýšených poloh. Cílem je  snížení  otoku, 

zlepšení  rozsahu pohybu, obnovení svalové síly a celková náprava úchopové funkce 

ruky (Hromádková, 2002).

Fyzikální terapie

V akutní  fázi  po  úrazu  můžeme  využít  lokální  negativní  termoterapii 

(např. kryosáčky  o  teplotě  -18°C po dobu 10-15 minut  několikrát  denně),  která  má 

vazokonstrikční a analgetický účinek (Poděbradský, Poděbradská, 2009).

V době  fixace  můžeme  i  nadále  využít  lokální  negativní  termoterapii,  často 

je také  aplikována  pulsní  magnetoterapie  a  distanční  elektroterapie  (DET),  jejichž 

nespornou výhodou je možnost aplikace přes sádru. Pulsní magnetické pole urychluje 

vytvoření  a  kalcifikaci  svalku,  volíme  následující  parametry:  aplikátor  solenoid, 

f = 25 Hz, intenzita 10-20 mT (step 1 mT), doba aplikace 30-60 minut (step 5 minut), 
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10 procedur  o  frekvenci  3x  týdně.  DET  využívá  účinky  elektromagnetického  pole 

s potlačením  magnetické  složky,  má  analgetické  a  vazodilatační  účinky,  urychluje 

hojení. Aplikujeme Bassetovy proudy (72 Hz) o intenzitě 1, bezkontaktním aplikátorem 

po  dobu  20-30  minut  (step  1  minuta),  20  procedur,  frekvence  denně 

(Poděbradský, Poděbradská, 2009). 

Po sejmutí fixace máme na výběr mnoho procedur fyzikální terapie.  Můžeme 

pokračovat  v aplikaci  Bassetových  proudů,  kdy  snižujeme  frekvenci  na  3x  týdně. 

Na poúrazové  bolesti  použijeme  například  kontinuální  TENS  proudy  (neurální 

nebo transregionální aplikace, frekvence kolem 140 Hz, intenzita NPS, doba aplikace 

20- 30 minut denně, počet procedur neomezený) nebo Träbertovy proudy (142,9 Hz, 

lokalizace EL2, režim CC, intenzita PPA, doba aplikace 15 minut, 6 procedur denně 

nebo  obden).  Pro  zlepšení  prokrvení  můžeme  zvolit  podélnou  klidovou  galvanizaci 

(sestupná aplikace, intenzita PS, Imax= 12 mA, doba aplikace 30-60 minut, step 5 minut, 

15 procedur 2-3x týdně) (Poděbradský, Poděbradská, 2009; Zeman, 2013).

Pro snížení otoku, zlepšení cirkulace, analgezii a zlepšení trofiky se hodí vířivé 

lázně  pro  HKK;  teplota  36-38°C,  doba  aplikace  10-20  minut  (step  2  minuty), 

6 procedur,  frekvence  denně,  ideálně  zařadit  před  individuální  fyzioterapii 

(Poděbradský, Poděbradská, 2009).

Na  hypertonické  svaly  je  možné  aplikovat  pulsní  ultrazvuk  (f  =  3  MHz, 

semistatická aplikace, ERA 4 cm2, PIP 1:2, 1,2-1,6 W.cm2, doba aplikace 3-10 minut, 

step 1 minuta, celkem 8 aplikací obden) (Poděbradský, Poděbradská, 2009).

Pokud  pacient  podstoupil  operaci,  použijeme  na  oblast  jizvy  například  laser 

nebo biolampu  (vzdálenost  5  cm,  denně  5-10  minut,  celkem  30  procedur) 

(Poděbradský, Poděbradská, 2009; Zeman, 2013).

Ergoterapie

Dle České asociace ergoterapeutů je ergoterapie obor, jehož cílem je zachovat 

a dokázat  maximálně  využít  schopnosti  jedince  pro  zvládání  běžných  činností 

(denních, pracovních, zájmových aj.), a to prostřednictvím smysluplného zaměstnávání. 

U zlomenin distálního radia se ergoterapie zaměřuje na nácvik soběstačnosti a obnovu 

obratné  funkce  HK,  aby byl  pacient  schopen provádět  běžné  úkony v každodenním 

životě (Votava, 2009).
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ

3.1 METODIKA PRÁCE

Bakalářskou  práci  jsem  vypracovala  na  základě  4-týdenní  souvislé  odborné 

praxe (v termínu 18.1.2021 – 12.2.2021) v nemocnici Brandýs nad Labem na oddělení 

Lůžkové následné péče pod odborným dohledem vrchní sestry Lucie Jupové.

Cílem  speciální  části  této  práce  bylo  zpracovat  kazuistiku  a  záznam 

fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou Collesovy zlomeniny a zlepšit zdravotní 

stav této pacientky.

Byla  podána  Žádost  etické  komisi  UK  FTVS  (Příloha  č.  1),  která  žádost 

a vypracování  BP  schválila.  Dne  21.1.2021  byla  pacientka  seznámena  s cílem 

vypracování bakalářské práce a podepsala následně Informovaný souhlas (Příloha č. 2), 

který byl odeslán a schválen společně s Žádostí EK UK FTVS.

Před  začátkem terapie  byl  proveden  vstupní  kineziologický  rozbor,  na  jehož 

základě byl stanoven krátkodobý a dlouhodobý plán. Pacientka celkem absolvovala osm 

terapií (o délce 30-45 minut), na začátku každé terapeutické jednotky byl stanoven cíl 

a návrh  terapie.  Mezi  pátou  a  šestou  terapií  bylo  provedeno  kontrolní  vyšetření 

po sejmutí  sádrové  fixace,  kde  byly  doplněny  údaje  chybějící  ve  vstupním  KR. 

Po absolvování všech terapií byl proveden výstupní KR a následně byl zhodnocen efekt 

terapie.

Při vyšetření byly využity tyto pomůcky: metr, goniometr, dvě váhy, olovnice, 

neurologické kladívko. Během terapií byl využit měkký molitanový míček a pomůcky 

pro nácvik úchopů (tužka, klič, láhev, taška). Během terapie byly využity následující 

terapeutické metody a postupy: míčkování dle Jebavé, TMT dle Lewita, klasická masáž, 

PIR dle Lewita, PIR s protažením dle Jandy, mobilizace dle Lewita, PNF dle Kabata, 

individuální LTV. Jako doplněk byly rozepsány některé prostředky fyzikální  terapie, 

která však nebyla předepsána lékařem a nebyla na oddělení dostupná. 
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3.2 ANAMNÉZA

 Vyšetřovaná osoba: L.T., žena

 Rok narození:1940

 Diagnóza:  S525.0  zlomenina  dolního  konce  radia  (zavřená),  M700  Chronická 

krepitující synovitida ruky a zápěstí

 Váha: 90 kg

 Výška: 175 cm

 BMI: 34

 SF: 80, TK 135/80

 status praesens: 

 objektivní:  plně orientovaná osobou, časem i místem, sedí sama na lůžku, 

spolupracuje,  bez  klidové  dušnosti,  ikteru,  cyanosy,  poruchy  řeči,  nízká 

sádrová fixace na L předloktí v závěsu, pomůcky: 1FH, brýle

 subjektivní:  pacientka  se  cítí  dobře,  cítí  lehkou  bolest  v levém  zápěstí, 

nejvíce si stěžuje na sníženou pohyblivost prstů levé ruky

 RA: bezvýznamná vzhledem k onemocnění

 OA:

o Předchorobí:  pacientka  prodělala  běžná  dětská  onemocnění,  arteriální 

hypertenze, diabetes mellitus 2. typu (na dietě), obezita, depresivní syndrom, 

inkontinentní  (plenkové  kalhotky,  sama  si  dojde  na  toaletu),  Stp  operaci 

tlustého střeva 2003 (pro karcinom), Stp operaci levého kolenního kloubu 

2006 (meidální  hemiartroplastika),  zlomenina distálního konce radia LHK 

v srpnu 2020

o Nynější  onemocnění:  Dne  23.12.2020 pacientka  upadla  při  věšení  prádla 

na levou horní končetinu a přisedla si zápěstí. Byla odvezena na ortopedické 

oddělení  nemocnice  v Kolíně,  kde  byla  diagnostikována  zlomenina 

distálního  konce  vřetenní  kosti.  Odmítla  operační  řešení,  proto  pacientce 

byla  přiložena  vysoká  sádrová  fixace,  24.12.2020  propuštěna  domů. 

Dne 11.1.2021 hospitalizována v nemocnici Nymburk pro pálení na hrudi, 

nevolnost, zhoršené dýchání (dle přijímací zprávy pravděpodobně rozrušení 
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sádrou). V Nymburce proveden RTG redislokace, odeslána 13.1. do Kolína, 

15.1. opakovaně repozice a nasazení nové fixace jen na předloktí. Odeslána 

k hospitalizaci  na odd.  LNP Brandýs nad Labem pro ztrátu  soběstačnosti 

a zhoršení stavu.

 FA: Citalec, Valsacombi, Zorem, Rilmenidin, Concor, Eliquis, Atorvastatin, Doreta, 

Digoxin, Nolpaza, Metamizol

 AA: PNC, TTC

 GA: dva fyziologické porody, žádné potraty

 Abusus: negativní

 SA: vdova, žije sama v domě se zahradou, starají se o ni synové

 PA: ve starobním důchodu, dříve pracovala jako prodavačka v obchodě 

 SpA: pacientka uvádí, že nikdy aktivně nesportovala

 Předchozí rehabilitace: po zlomenině distálního radia LHK v létě 2020 (nemocnice 

Kolín), po částečné výměně kolenního kloubu 2010 (neuvedeno v kartě, pacientka 

si nepamatuje podrobnosti)

 Indikace k rehabilitaci: stp. Collesově fraktuře, ztráta soběstačnosti

3.3 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR - 21.1.2021

STATUS PRAESENS

Objektivně:  Pacientka  samostatně  sedí,  plně  orientovaná  osobou,  časem 

i prostorem, spolupracuje. Pomůcky: brýle, 1 francouzská hůl (v pravé HK, pro operaci 

levého kolenního kloubu)

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, nepociťuje žádné bolesti, pouze si stěžuje 

na mírně zhoršenou pohyblivost prstů LHK. 

VYŠETŘENÍ ASPEKCÍ

Aspekcí  bylo  provedeno  vyšetření  stoje,  sedu,  dechového  stereotypu,  chůze 

a vyšetření pohybových stereotypů (dle Jandy).
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VYŠETŘENÍ STOJE – STATICKÉ (při testování ponechána opora o 1 FH)

Pacientka při stoji využívá jednu francouzskou hůl na pravé straně.

Vyšetření stoje – pohled zezadu

 dle olovnice  : prochází uprostřed mezi patami,  blíže k levé dolní končetině,  vlevo 

od intergluteální rýhy, podél levé strany páteře a hlavy (pro změnu opory z důvodu 

odlehčení LDK a opory o FH vpravo)

 širší baze, váha více na pravé dolní končetině

 paty kulovité, valgozita kotníků a Achillových šlach

 kontura lýtek asymetrická – výraznější na PDK

 kolenní kloubu v lehké semiflexi, výrazněji na LDK, popliteální rýhy symetrické

 výrazně ochablé hýžďové svalstvo, pravé subgluteální rýha výraznější

 zešikmení pánve směrem vlevo dolů

 významně změněné držení horní poloviny těla pro fixovanou LHK a oporu o FH 

na pravé straně – lateroflexe trupu směrem vpravo, výrazněji vykrojená pravá tajle

 paravertebrální svaly prominující v Th oblasti bilat.

 pravé rameno výš než levé, P lopatka výš než L

 šíjové svalstvo v hyperonu bilat.

 držení hlavy symetrické

Vyšetření stoje – pohled zboku

 dle olovnice  : před zevním kotníkem, za osou kolene,  skrz osu kyčelního kloubu, 

před křížovým promotoriem a těly obratlů L páteře, za ramenním kloubem, za těly 

krčních obratlů a zevním zvukovodem

 semiflexe KOK

 vyklenutí břišní stěny

 oploštělá bederní lordóza, výrazná kyfotizace hrudní páteře

 LHK v závěsu u těla – FLX loketního kloubu, vnitřní rotace a addukce ramenního 

kloubu

 ramena v protrakci

 krční páteř a hlava v protrakčním držení
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Vyšetření stoje – pohled zepředu

 dle  olovnice  :  uprostřed  mezi  špičkami,  blíže  k levé  dolní  končetině,  vlevo 

od umbilicu a sterna, vlevo od osy páteře a lebky

 širší baze, váha více na pravé DK

 větší zatížení mediální hrany chodidel - mírně oploštělé klenby

 halux valgus bilaterálně

 valgozita kolenních kloubů, jizva na mediální straně levého KOK

 oslabené stehenní svalstvo bilat.

 vnitřní rotace kyčelních kloubů

 zešikmení pánve směrem vlevo dolů

 výrazněji vykrojená pravá tajle

 LHK  fixovaná  v závěsném  šátku  u  těla,  druhá  paže  volně  ve  vnitřní  rotaci 

(dominantní pravá horní končetina)

 levá klavikula a levý ramenní kloub níž

 obličej symetrický

VYŠETŘENÍ STOJE – DYNAMICKÉ (pro testování odložena opora o 1 FH)

 pohyblivost do extenze: výrazně omezena, pacientka si stěžuje na diskomfort

 pohyblivost do lateroflexe:  snížený rozsah pohybu bilaterálně,  zalomení  v oblasti 

ThL přechodu, nerozvíjí se oblast bederní páteře

 pohyblivost do flexe:  snížený rozsah pohybu, omezené rozvíjení  páteře ve všech 

úsecích, hlavní pohyb se uskutečňuje v Th oblasti

VYŠETŘENÍ STOJE – MODIFIKACE (pro testování odstraněna opora o 1 FH)

Stoj na jedné dolní končetině 

 na pravou DK provede pouze s otevřenýma očima, na levou vůbec (strach postavit 

se pouze na LDK)

 PDK,  otevřené  oči  –  vychylování  trupu  laterálně  i  předozadně,  pacientka  uvádí 

strach z pádu

Stoj na špičkách a na patách

 pacientka provede stoj na špičkách s lehkou nestabilitou, neprovede stoj na patách 

pro nestabilitu a tendenci k pádu vzad
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VYŠETŘENÍ STOJE – SPECIFICKÉ TESTY (pro testování odložena opora o 1 FH)

Stoj na dvou vahách

 váha více na PDK – 55 kg vpravo, 35 kg vlevo -> nefyziologické rozložení váhy

Véleho test

 pozitivní – stupeň 2 (lehce porušená stabilita) – prstce přitisknuté k podložce

Rhombergův stoj

 Rhomberg I. – pozitivní – titubace,  laterální vychylování (více vpravo, přenášení 

váhy na PDK)

 Rhomberg II. a III. neproveden – pacientka se cítí nejistá

Trendelenburgova zkouška

 zkouška neprovedena na LDK (strach pacientky), na PDK pozitivní – posun pánve 

vpravo  a  pokles  pánve  na  straně  zdvižené  DK  nasvědčuje  oslabení  laterálního 

korzetu pánve

VYŠETŘENÍ SEDU

Pacientka  sedí  samostatně,  výrazná  kyfotizace  celé  páteře,  protrakce  hlavy 

a ramenou, dolní končetiny volně.

VYŠETŘENÍ DECHOVÉ VLNY

Při nádechu vlna kaudokraniální, při výdechu kraniokaudální, výrazná převaha 

horního hrudního typu dýchání.

VYŠETŘENÍ CHŮZE

Chůze  s 1  francouzskou  holí  na  pravé  straně  (dvoudobá  chůze).  Chůze 

antalgická – váha více na PDK (pacientka popisuje, že „si na to už zvykla, i když už ji  

operované koleno nebolí“). Peroneální typ chůze dle Jandy – výrazná flexe kolenních 

kloubů, everze nohy a vnitřní rotace kyčelních kloubů. 

Rozšířená  baze,  větší  zatížení  mediální  hrany  chodidel,  omezené  odvinování 

chodidla  (došlap  na  celou  plochu  chodidla,  „šoupání  nohama“),  krok  symetricky 

dlouhý, rytmus pravidelný, omezený pohyb do extenze k KYK, výrazný laterální posun 

pánve,  souhyb  trupu  a  horních  končetin  omezen  (pro  využití  hole  a  fixaci  LHK). 

Vzhledem ke stavu pacientky netestovány žádné modifikace chůze.
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VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ (DLE JANDY)

Stereotyp flexe hlavy

 Výrazná  přestavba  -  pacientka  provádí  pohyb  předsunem  hlavy  (převaha 

povrchových flexorů), dokončuje pohyb obloukovitě.

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu

 Vpravo – výrazná přestavba - pacientka začíná pohyb elevací ramenního pletence 

(výrazná  aktivace  horních  vláken  m.  trapezius  bilat.,  m.  levator  scapulae 

na testované straně), k pohybu se následně přidává úklon trupu kontralaterálně.

 Vlevo (orientačně vzhledem k sádrové fixaci) – shodná výrazná přestavba, pohyb je 

doplněn o elevaci pletence i úklon trupu, navíc je omezen rozsah pohybu.

VYŠETŘENÍ PALPACÍ

PALPAČNÍ VYŠETŘENÍ PÁNVE

 cristy – pravá výše než levá

 SIAS – pravá výše než levá

 SIPS – pravá výše než levá

PALPAČNÍ VYŠETŘENÍ DLE LEWITA

Vyšetření v oblasti horních končetin a zad, jizvy po op. tlustého střeva a levého 

kolenního kloubu. 

Kůže a podkoží

Posunlivost a protažitelnost v normě na HKK, snížená v oblasti šíje bilaterálně. 

Kůže na prstech LHK suchá, odlupující se, prsty lehce oteklé, teplota a barva v normě. 

Jizva po op. tlustého střeva bpn, jizva po op. LKOK má lehce vystouplý reliéf, zhoršená 

posunlivost a protažitelnost přilehlých tkání, barva a reakce na dotyk bpn, bez otoku.

Fascie

Zhoršená  posunlivost  a  protažitelnost  fascie  v obl.  obou  ramenních  kloubů, 

v oblasti šíje laterolaterálně vpravo i vlevo. 
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Reflexní změny ve svalech

Hypertonus m.  trapezius  bilat.,  m.  levator  scapulae  bilat.,  mm. scaleni  bilat., 

m. biceps brachii vpravo, flexory a extenzory zápěstí vpravo, extenzory zápěstí vlevo, 

paravertebrální svaly podél celé páteře bilat.

ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ (dle Haladové)

Měřeny míry na horních končetinách s výjimkou v oblasti sádrové fixace, která 

zároveň nejspíše ovlivnila rozdílné naměřené délkové rozměry HKK. Neměřeny některé 

obvodové rozměry pro sádrovou fixaci (označeno X).

Délkové rozměry PHK LHK

Délka celé HK 72 cm 73 cm

Délka paže a 

předloktí
56 cm 56,5 cm

Délka paže 30 cm 30 cm

Délka předloktí 26 cm 26,5 cm

Délka ruky 16 cm 16,5 cm

Tab. č. 1. – antropometrické vyšetření délkových rozměrů HKK (vstupní KR)

Obvodové rozměry PHK LHK

Obvod paže relaxované 37 cm 36 cm

Obvod paže při kontrakci 39 cm 38 cm

Obvod loketního kloubu 31 cm 30 cm

Obvod předloktí 27 cm X

Obvod zápěstí 19 cm X

Obvod přes hlavičky 

metakarpů
21,5 cm X

Tab. č. 2 – antropometrické vyšetření obvodových rozměrů HKK (vstupní KR)
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NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

VYŠETŘENÍ REFLEXŮ HKK:

Vzhledem  k dg.  vyšetřeny  pouze  na  PHK.  Stupnice  hodnocení  šlachových 

reflexů dle Véleho.

 bicipitový r. – st. 3 = reflex je normálně výbavný

 tricipitový r. – st. 3

 r. flexorů prstů – st. 3

 radiopronační r. – st. 3

VYŠETŘENÍ PYRAMIDOVÝCH JEVŮ IRITAČNÍCH NA HKK

 Hoffmannův příznak – negativní (vyš. pouze na PHK pro sádrovou fixaci)

 Justerův příznak – negat.

 Trömmerův příznak – negat.

VYŠETŘENÍ PYRAMIDOVÝCH JEVŮ ZÁNIKOVÝCH NA HKK 

 Mingazziniho příznak – negat.

 Barré příznak – negat.

 Ruseckého příznak – negat.

 Hanzalova zkouška – negat.

(Kromě Mingazziniho všechny jevy vyš. pouze na PHK)

VYŠETEŘNÍ TAXE NA HKK

 zkouška prst – nos – bpn

VYŠETŘENÍ ČITÍ NA HKK (dle Véleho)

Povrchové čití

 taktilní – st. 2 = normostezie 

Hluboké čití

 diskriminační čití – bpn

 polohocit – bpn

 pohybocit – bpn
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VYŠETŘENÍ ROZSAHU POHYBŮ V KLOUBECH (dle Jandy a Pavlů)

Měřeny aktivní a pasivní pohyby ramenního, loketního a radioulnárního kloubu 

bilat.,  zápěstního kloubu a drobných kloubů ruky vpravo, dále rozsahy krční páteře. 

K měření byl použit plastový dvouramenný goniometr a zápis byl proveden dle metody 

SFTR.  Některá  měření  upravena  (měřena  orientačně),  omezena  nebo  neprovedena 

pro sádrovou fixaci LHK.

pohybový segment rovina
aktivní pohyb pasivní pohyby
P L P L

ramenní kloub

S 20-0-165 10-0-150 30-0-175 15-0-160
F 90-0-x 75-0-x 90-0-x 85-0-x
T 20-0-120 10-0-120 30-0-130 20-0-120
R 55-0-45 40-0-35 60-0-55 45-0-45

loketní kloub S 0-0-145 0-0-120 • 0-0-145 0-0-130 •
radioulnární kloub R 90-0-80 75-0-80 * 90-0-90 80-0-85 *

zápěstní kloub
S 80-0-75 X 85-0-85 X
F 10-0-30 X 20-0-35 X

MCP kl. II.-V. prst
S 5-0-85 X 15-0-90 X
F 20-0-20 X 30-0-30 X

IP1 kl. II.-V. prst S 0-0-90 0-0-75 * 0-0-90 0-0-80 *
IP2 kl. II.-V. prst S 0-0-90 0-0-60 * 0-0-90 0-0-75 *

CMC kl. palce
S 0-0-30 X 0-0-40 X
F 0-0-40 X 0-0-50 X

opozice 0 cm X 0 cm X
MCP kl. palce S 0-0-55 X 0-0-70 X

IP kl. palce S 0-0-80 0-0-70 0-0-90 0-0-75

krční páteř
S 30-0-35 45-0-45
F 30-0-35 40-0-40
R 40-0-40 45-0-50

Tab. č. 3 – vyšetření rozsahu pohybů dle Jandy (vstupní KR)

Vysvětlivky: 

* - bolest při pohybu

 - omezení pro sádrovou fixaci

X – neprováděno pro sádrovou fixaci
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VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY (dle Jandy)

pohybový 
segment

pohyb sval P L

krční páteř
flexe

m. scalenus anterior, m. scalenus medius, m. 
scalenus posterior, m. longus colli, m. longus 

capitis, m. sternocleinomastoideus
4 4

extenze m. trapezius (horní část), m. erector spinae 3+ 3+

lopatka

addukce
m. trapezius (střední vlákna), mm. rhomboidei 

minor, major
3+ 3+

addukce a 
kaudální posun

m. trapezius (dolní vlákna) 3 3

elevace m. trapezius (horní část), m. levator scapulae 4 4
abdukce s rotací m. serratus anterior 3+ 3

ramenní kloub

flexe
m. deltoideus (klavikulární část), m. 

coracobrachialis
4 3

extenze
m. latissimus dorsi, m. teres major, m. 

deltoideus (lopatková část)
4 3+

abdukce
m. deltoideus (akromiální část), m. 

supraspinatus
4+ 3+

extenze v abdukci m. deltoideus (lopatková část) 4 4-
zevní rotace m. infraspinatus, m. teres minor 4 3+

vnitřní rotace
m. subscapularis, m. pectoralis major, m. 

latissimus dorsi, m. teres major
3+ 3+

loketní kloub
flexe

m. biceps brachii, m. brachialis, m. 
brachioradialis

4+ 3

extenze m. triceps brachii, m. anconeus 4+ 3
radioulnární 

kloub
supinace m. biceps brachii, m. supinator 4 3
pronace m. pronator teres, m. pronator qudratus 4 3

zápěstí

flexe s addukcí m. flexor carpi ulnaris 4 X
flexe s abdukcí m. flexor carpi radialis 4 X

extenze s addukcí m. extensor carpi ulnaris 3+ X
extenze s abdukcí m. extensor carpi radialis longus a brevis 4 X

Tab. č. 4 – vyšetření svalové síly dle Jandy - část 1 (vstupní KR)

Vysvětlivky:

Stupeň 3 – F (fair, slabý), vyjadřuje asi 50% normální síly

Stupeň 4 – G (good, dobrý), odpovídá cca 75% síly normálního svalu

Stupeň 5 – N (normal, normální), odpovídá normální síle svalu

X – neprováděno pro sádrovou fixaci
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pohybový 
segment

pohyb sval P L

MCP kl. prstů

flexe
mm. lubricales, mm. interossei dorsales, mm. 

interossei palmares
5 X

extenze
m. extensor digitorum, m. extensor indicis, m. 

extensor digiti minimi
4+ X

addukce mm. interossei palmares 4 X

abdukce
mm. interossei dorsales, m. abductor digiti 

minimi
4 X

IP1 kl. prstů flexe m. flexor digitorum superficialis 4+ 3
IP2 kl. prstů flexe m. flexor digitorum profundus 4 3

CMC kl. palce
addukce m. adductor pollicis 4 X
abdukce m. abdoctor pollicis longus a brevis 4+ X

palec a malík opozice m. opponens pollicis, m. opponens digiti minimi 5 X

MCP kl. palce
flexe m. flexor pollicis brevis 4+ X

extenze m. extensor pollicis brevis 4 X

IP kl. palce
flexe m. flexor pollicis longus 5 3

extenze m. extensor pollicis longus 5 3

Tab. č. 5 – vyšetření svalové síly dle Jandy – část 2 (vstupní KR)

Vysvětlivky:

Stupeň 3 – F (fair, slabý), vyjadřuje asi 50% normální síly

Stupeň 4 – G (good, dobrý), odpovídá cca 75% síly normálního svalu

Stupeň 5 – N (normal, normální), odpovídá normální síle svalu

X – neprováděo pro sádrovou fixaci

VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ (dle Jandy)

Sval pravá strana levá strana

m. trapezius (horní část) 2 2

m. levator scapulae 2 2

m. pectoralis major  (všechny 

části)
1 2

paravertebrální zádové svaly 2

Tab. č. 6 – vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (vstupní KR)

Vysvětlivky:

1= malé zkrácení

2 = velké zkrácení

Vyšetření m. sternocleidomastoideus neprováděno pro zvýšený TK pacientky.
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VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE (dle Lewita)

Kloubní  vůle  (KV)  vyšetřována  v ramenních  kloubech,  na  klíčních  kostech, 

krční  páteři,  horních  žebrech.  Nevyšetřována  v oblasti  loketních  kloubů,  zápěstí, 

drobných  kloubů  ruky  (pro  sádrovou  fixaci,  bude  doplněno  po  sejmutí  fixace 

v kontrolním vyšetření).

ramenní kloub PHK LHK

kaudální posun KV zachována blokáda

ventrální posun KV zachována KV zachována

dorzální posun blokáda blokáda

laterální posun KV zachována blokáda

thorakoskapulární spojení vpravo vlevo

lopatka KV zachována do všech směrů KV omezena do všech směrů

AC skloubení vpravo vlevo

kaudálně a kraniálně KV zachována blokáda

dorzálně KV zachována blokáda

ventrálně blokáda blokáda

SC skloubení vpravo vlevo

kaudálně, kraniálně, 

ventrálně, dorzálně
KV zachována blokáda

krční páteř vpravo vlevo

AO skloubení blokáda ve všech směrem blokáda ve všech směrech

C1-C7 (lateroflexe, rotace)
KV omezena ve všech 

segmentech

KV omezena ve všech 

segmentech

žebra vpravo vlevo

1. žebro blokáda směrem kaudálním blokáda směrem kaudálním

2. žebro blokáda směrem kaudálním blokáda směrem kaudálním

Tab. č. 7 – vyšetření kloubní vůle dle Lewita (vstupní KR)
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VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A FUNKCE RUKY (funkční testy dle Nováka)

Testy hodnotí úchopovou funkci ruky. Úchop LHK omezen pro sádrovou fixaci.

druh úchopu pravá ruka levá ruka

štipec 2 2

špetka 2 1

laterální úchop 2 0

uchopení koule 2 0

háček 2 0

válcový úchop 2 0

Tab. č. 8 – základní funkční testy dle Nováka (vstupní KR)

Vysvětlivky:

0 – neprovede

1 – provede neúplně

2 – provede dobře

BARTHELOVÉ INDEX

Základní standardizovaný dotazník na hodnocení soběstačnosti v oblasti aktivit 

denního života z hlediska motorických funkcí.

hodnocený aspekt popis bodovací skóre

najedení, napití samostatně bez pomoci 10

oblékání s pomocí 5

koupání s pomocí 5

osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 5

kontinence moči občas inkontinentní 5

kontinence stolice plně kontinentní 10

použití WC samostatně bez pomoci 10

přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 15

chůze po rovině samostatně nad 50 m 15

chůze po schodech samostatně bez pomoci 10

Tab. č. 9 – dotazník soběstačnosti dle Barthelové (vstupní KR)

Hodnocení soběstačnosti dle Barthelové: 90 bodů = lehká závislost
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BERGOVA BALANČNÍ ŠKÁLA

hodnocený aspekt bodovací skóre

postavení ze sedu 3

stoj bez opory 3

sed bez opory 4

posazení ze stoje 3

přesuny 3

stoj se zavřenýma očima 0 (pro strach neprovede)

stoj spojný 0 (pro strach neprovede)

posun HK v předpažení 3

zvednutí předmětu ze země 2

rotace hlavy 4

rotace o 360⁰ 3

pokládání nohou na židli 2

tandemový stoj 2

stoj na jedné noze 2

Tab. č. 10 – hodnocení rovnováhy dle Berga (vstupní KR)

Hodnocení rovnováhy dle Berga: 34 bodů = vyšší riziko pádu, je vhodné, aby pacient 

využíval opěrnou pomůcku nebo dopomoc další osoby
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ZÁVĚR VSTUPNÍHO KINEZIOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

Změny v držení těla a stereotypu chůze jsou způsobeny zejména fixací LHK 

po zlomenině, odlehčením LDK a oporou PHK o 1FH. Vzhledem k úrazu a vyššímu 

věku pacientky můžeme zároveň konstatovat sníženou soběstačnost v ADL a vyšší 

riziko pádu. 

Jako následek úrazu a fixace má pacientka omezenou kloubní pohyblivost 

a svalovou sílu na celé LHK, vzhledem k věku jsou oslabené další svaly a omezené 

některé pohyby PHK a Cp, jsou zkrácené vybrané svaly horní poloviny těla (viz. tab. 6), 

je omezena jemná motorika (úchopy). Můžeme nalézt omezení joint-play a blokády 

(celkově výrazněji vlevo) Cp, pletence ramenního, AC a SC spojení, 1. a 2. žebra, 

reflexní změny v oblasti ramenních pletenců a šíje, dále také v okolí jizvy po operaci 

levého kolenního kloubu. Neurologické vyšetření bez patologického nálezu, 

antropometrické míry nejsou výrazně asymetrické. 

Po odstranění sádrové fixace bude doplněno kontrolní vyšetření v oblasti 

L předloktí, zápěstí a ruky pro posouzení stavu.
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3.4 KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ PLÁN

KRÁTKODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN

Cíle:

 udržení (případně zlepšení) rozsahu pohybu kloubů levé horní končetiny

 zlepšit  posunlivost  a  protažitelnost  měkkých  tkání  v oblasti  ramenních  pletenců 

a šíje

 posílení oslabených svalů

 relaxace a protažení hypertonických a zkrácených svalů

 zlepšení jemné motoriky (úchopy) levé ruky

 obnovení kloubní vůle v kloubech s omezenou KV

 nácvik soběstačnosti a aktivit ADL

 nácvik správného stereotypu chůze a dýchání

 práce s jizvou na levém kolenním kloubu

DLOUHODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN

Cíle:

 udržení a zlepšení fyzické kondice

 korekce stoje

 korekce chůzového stereotypu
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3.5 DENNÍ ZÁZNAM PRŮBĚHU TERAPIE

PRVNÍ TERAPIE – 22.1.2021

STATUS PRAESENS

 objektivní: stav se oproti vstupnímu KR nezměnil

 subjektivní:  pacientka se cítí  dobře, těší  se na terapii,  udává velmi lehkou bolest 

v levém předloktí po vyšetřeních předchozího dne

CÍL DNEŠNÍ TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání v oblasti šíje

 relaxace hypertonických svalů, protažení zkrácených svalů

 zlepšení pohyblivosti prstů LHK, levého loketního a ramenního kloubu

 nácvik stability ve stoje, nácvik chůze

NÁVRH TERAPIE

 techniky měkkých tkání

 léčebná tělesná výchova – individuální (iLTV)

POPIS TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 míčkování  (dle  Jebavé)  v oblasti  levého  loketního  a  ramenního  kloubu,  pravého 

předloktí a ramenního kloubu, šíje bilat. za účelem snížení napětí

 protažení  kůže  a  podkoží  v obl.  šíje,  fascií  v obl.  ramenních  pletenců  a  šíje 

(dle Lewita)

 PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory pravého zápěstí, m. biceps brachii vpravo, 

mm. scaleni bilat.

 PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. levator scapulae bilat

 nácvik rovnováhy ve stoje bez opory

 nácvik správného stereotypu chůze (technika nášlapu) s opěrnou pomůckou

AUTOTERAPIE

 pacientka  instruována na samostatné  cvičení:  AGR na m.  trapezius  a  m.  levator 

scapulae bilat., m. biceps brachii vpravo, cvičení na ROM prstů levé ruky a levého 

lokte
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NÁVRH FYZIKÁLNÍ TERAPIE 

(na oddělení  není k dispozici,  jedná se tedy pouze o teoretický návrh jako doplnění 

terapie)

 pozitivní termoterapie – peloidní (rašelinový) obklad

o lokalizace: CTh přechod, Th páteř

o aplikátor: teplý obklad s obsahem rašeliny

o způsob aplikace: přikládání

o účinek: ohřev tkání, vazodilatace, analgezie, myorelaxace

o teplota: 38-39⁰C (dle subjektivního pocitu pacienta) (STEP 0)

o doba aplikace: 20 minut (horní hranice doby aplikace 30 minut, STEP 2 min, 

následná relaxace v suchém zábalu, příp. vhodná klasická masáž)

o počet procedur: 5 (1-2x týdně)

o KI: u starších osob hlídat  reakci a nezvyšovat teplotu,  cirkulační  poruchy 

v místě aplikace, srdeční insuficience

 mechanoterapie – ultrazvuk

o lokalizace: m. trapezius a m. levator scapulae bilat.

o aplikátor: UZ hlavice

o způsob aplikace: semistatická (pomalý krouživý pohyb hlavicí), kontinuální

o účinek: ohřev tkání, vazodilatace, analgezie, myorelaxace

o frekvence: 1 MHz

o intenzita aplikace: 1,0-3,0 W/cm2 (STEP 0)

o doba aplikace: 5 minut (horní hranice doby aplikace 15 min, STEP 2 min)

o počet procedur: 9 (3x týdně)

o KI: kostní výstupky a periferní nervy ležící blízko pod povrchem kůže

VÝSLEDEK

 objektivní:  přetrvává  výrazné  zkrácení  m.  trapezius  a  m.  levator  scapulae  bilat., 

zlepšení  hypertonu  mm.  scaleni  bilat.,  zlepšení  posunlivosti  a  protažitelnosti 

měkkých tkání šíje

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, bez bolesti
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DRUHÁ TERAPIE – 25.1.2021

STATUS PRAESENS

 objektivní: pacientka přestěhovaná do jiného pokoje, působí již od pohledu unaveně

 subjektivní: pacientka se cítí unavená, hůře spala, uvedla, že po cvičení na ROM 

LHK cítila mírnou bolest v oblasti zápěstí

CÍL DNEŠNÍ TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 zlepšení  protažitelnosti  a  posunlivosti  měkkých  tkání  v oblasti  šíje  a  ramenních 

kloubů

 práce s jizvou LKOK – instruktáž autoterapie

 relaxace hypertonických svalů, protažení zkrácených svalů

 zlepšení pohyblivosti levého ramenního kloubu, levé lopatky

 nácvik stability ve stoje, nácvik chůze bez opěrné pomůcky

NÁVRH TERAPIE

 techniky měkkých tkání

 mobilizace (dle Lewita)

 iLTV

POPIS TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 míčkování  (dle  Jebavé)  v oblasti  levého  lokte,  ramenních  kloubů,  lopatek  a  šíje 

bilat. za účelem snížení napětí

 protažení  kůže  a  podkoží  v obl.  šíje,  fascií  v obl.  ramenních  pletenců  a  šíje 

(dle Lewita)

 PIR (dle Lewita) na mm. scaleni bilat.

 PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. levator scapulae bilat.

 mobilizace  (dle Lewita):  krouživý pohyb lopatky bilat.,  mob.1.  žebra (v šikmém 

předklonu) bilat.

 nácvik rovnováhy ve stoje bez opory

 nácvik správného stereotypu chůze a stability při chůzi bez opěrné pomůcky

 nácvik správného dechového stereotypu
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AUTOTERAPIE

 pacientka  instruována  na  samostatné  cvičení:  autoPIR  na  flexory  a  extenzory 

pravého předloktí,  mm. scaleni bilat.,  cviky na zvětšení ROM ramenních kloubů 

do zevní rotace a abdukce

 instruktáž práce s jizvou v obl. LKOK: automasáž, míčkování

 pokračování v předchozí doporučené autoterapii

VÝSLEDEK

 objektivní: přetrvává zkrácení m. trapezius a m. levator scapulae bilat.,  přetrvává 

omezená pohyblivost  lopatky ve všech směrech,  zlepšení  hypertonu mm. scaleni 

bilat., odstranění blokády 1. žebra, zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých 

tkání šíje a ramenních kl., zlepšení stability a jistoty ve stoji a při chůzi

 subjektivní: pacientka se cítí lépe než na začátku terapie

TŘETÍ TERAPIE – 26.1.2021

STATUS PRAESENS

 objektivní: pacientka působí již od pohledu unaveně, sklesle, lehce nedoslýchá

 subjektivní: pacientka se cítí unavená, stěžuje si na bolest hlavy, diskomfort v krční 

páteři, zalehlé uši

CÍL DNEŠNÍ TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání v oblasti šíje

 relaxace hypertonických svalů

 mobilizace krční páteře

NÁVRH TERAPIE

 techniky měkkých tkání

 mobilizace (dle Lewita)

POPIS TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 míčkování (dle Jebavé) v oblasti šíje bilat. za účelem snížení napětí

 protažení fascií v obl. šíje (dle Lewita)

 masáž měkkých tkání v okolí AO skloubení a krční páteře

 PIR (dle Lewita) na mm. scaleni bilat., m. trapezius bilat., m. pectoralis major bilat.
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 mobilizace  (dle  Lewita):  jemná  MOB  AO  směrem  dorzálním  a  laterálním, 

do anteflexe a lateroflexe bilat. 

 nácvik správného dechového stereotypu

AUTOTERAPIE

 pacientka  instruována  na  samostatné  cvičení:  cviky  na  udržení  ROM  Cp,  cvik 

na korekci protrakčního držení hlavy

 pokračovat v: AGR m. trapezius a m. levator scapulae, autoPIR mm. scaleni bilat., 

cviky na zvětšení ROM ramenních kl. a levé ruky, péče o jizvu LKOK

NÁVRH FYZIKÁLNÍ TERAPIE 

(na oddělení  není k dispozici,  jedná se tedy pouze o teoretický návrh jako doplnění 

terapie)

 elektroterapie střídavým proudem nízkofrekvenčním – Träbertův proud 

o lokalizace:  EL1  (transvertebrálně:  anoda  horizontálně  na  záhlaví,  katoda 

na dolní krční páteř)

o aplikátor: elektrody

o způsob aplikace: přiložení elektrod s podložkami napuštěnými vodou

o účinek: analgetický

o délka impulzu 2 ms, délka pauzy 5 ms

o frekvence 143 Hz (STEP 0)

o intenzita: podprahově algická (STEP dle subjektivního pocitu pacienta)

o doba aplikace: 10 minut (horní hranice doby aplikace 15 minut, STEP 1 min)

o počet procedur: 5 (1-2x týdně)

o KI:  horečnaté  stavy,  trofické  změny  v místě  aplikace,  kardiostimulátor, 

onkologická on. v akutním stádiu, krvácivé stavy

VÝSLEDEK

 objektivní: odstranění blokády AO dorzálním směrem a do anteflexe a lateroflexe, 

přetrvává  blokáda  laterálně,  zlepšení  protažitelnosti  fascií  šíje,  uvolnění 

hypertonických svalů v obl. Cp, přetrvává hypertonus m. pec. maj. bilat.

 subjektivní: pacientka se cítí lépe než na začátku terapie

52



ČTVRTÁ TERAPIE - 28.1.2021 

STATUS PRAESENS

 objektivní: pacientka působí objektivně méně unavená

 subjektivní:  pacientka  se  cítí  unavená,  avšak  méně  než  při  předchozí  terapii, 

ustoupily bolesti hlavy, přetrvává nedoslýchavost a diskomfort v obl. Cp

CÍL DNEŠNÍ TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 snížení napětí měkkých tkání v oblasti Cp, šíje a lopatek

 relaxace hypertonických svalů, protažení zkrácených svalů

 mobilizace krční páteře, zlepšení pohyblivosti lopatek

 nácvik chůze

NÁVRH TERAPIE

 techniky měkkých tkání

 mobilizace (dle Lewita)

 iLTV

POPIS TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 míčkování (dle Jebavé) v oblasti krku, šíje a lopatek bilat. za účelem snížení napětí

 masáž měkkých tkání v okolí AO skloubení a krční páteře

 PIR (dle Lewita) na mm. scaleni bilat., m. trapezius bilat.

 PIR  s protažením  (dle  Jandy)  na  m.  trapezius,  m.  levator  scapulae  bilat., 

m. pectoralis major bilat.

 mobilizace (dle Lewita): jemná MOB AO laterálním a do lateroflexe bilat.

 nácvik správného stereotypu chůze na schodech

AUTOTERAPIE

 pacientka  pokračuje  v doporučené  autoterapii:  AGR  m.  trapezius  a  m.  levator 

scapulae  bilat.,  autoPIR  mm.  scaleni  bilat.,  cviky  na  ROM  L  prstů,  ramenních 

kloubů a Cp, cvičení na korekci protrakčního držení hlavy

VÝSLEDEK

 objektivní: odstranění blokády AO do lateroflexe, zlepšení joint-play AO směrem 

laterálně,  snížení napětí  měkkých tkání v obl. Cp, relaxace hypertonických svalů, 

subjektivně zlepšení stability a jistoty při chůzi s opěrnou pomůckou i bez ní
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 subjektivní:  pacientka  udává  zlepšení  diskomfortu  v obl.  Cp,  cítí  se  dobře, 

ale dnešní terapeutická jednotka ji unavila

PÁTÁ TERAPIE – 1.2.2021

Plánovaná  terapie  1.2.2021  neproběhla,  jelikož  byla  pacientka  objednána  na 

ORL vyšetření (z důvodu nedoslýchavosti), kde došlo k časovému zdržení.

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ – 2.2.2021

Status praesens

Objektivně: Pacientka  je  po  sejmutí  sádrové  fixace  a  závěsu,  je  plně 

orientovaná, spolupracuje

Subjketivně: Pacientka  se  cítí  dobře,  nepociťuje  bolest,  stěžuje  si  pouze 

na omezenou hybnost a slabost LHK.

Vyšetření aspekcí

Pacientka  drží  levou  horní  končetinu  volně.  Levý  ramenní  kloub  je  ve  v  protrakci 

a vnitřní rotaci, levý loketní kloub v lehké semiflexi. Je patrná mírná atrofie svalstva 

LHK z imobilizace, otok v oblasti levého zápěstí. Ostatní držení těla nezměněno oproti 

vstupnímu KR.

Palpační vyšetření (dle Lewita)

 kůže a podkoží – kůže na prstech a dlani LHK suchá, odlupující se, teplota a barva 

v normě, zhoršená protažitelnost kůže a otok v oblasti L zápěstí

 fascie  - zhoršená posunlivost a protažitelnost fascie v obl. levé ruky, levého zápěstí 

a předloktí

 svaly  – hypertonus flexorů a extenzorů zápěstí  vlevo, lehká atrofie z imobilizace 

(v porovnání s PHK)
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Antropometrické měření (dle Haladové)

 délka paže a předloktí LHK – 56 cm

 délka L předloktí – 26 cm

 délka L ruky – 16 cm

 obvod L předloktí – 25 cm

 obvod L zápěstí – 20 cm

 obvod přes hlavičky metakarpů vlevo – 21,5 cm

Neurologické vyšetření

 šlachové reflexy (dle Véleho) na HKK – bpn bilat. (st. 3)

 pyramidové jevy iritační HKK – bpn

 pyramidové jevy zánikové HKK – bpn

 vyšetření čití (povrchové i hluboké) – zhoršená citlivost v obl. levé dlaně

Vyšetření rozsahů v kloubech (dle Jandy a Pavlů)

Doplněna  vyšetření  na  levé  horní  končetina,  která  nebylo  možné  vyšetřit 

ve vstupním kineziologickém rozboru.

pohybový segment rovina
aktivní pohyb pasivní pohyby
P L P L

loketní kloub S 0-0-145 0-0-130 0-0-145 0-0-140
radioulnární kloub R 90-0-80 80-0-80 90-0-90 85-0-85

zápěstní kloub
S 80-0-75 30-0-40* 85-0-85 35-0-40*
F 10-0-30 0-0-10* 20-0-35 5-0-30*

MCP kl. II.-V. prst
S 5-0-85 0-0-65* 15-0-90 5-0-85*
F 20-0-20 5-0-5 30-0-30 20-0-20

CMC kl. palce
S 0-0-30 0-0-25 0-0-40 0-0-35
F 0-0-40 0-0-25 0-0-50 0-0-40

opozice 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
MCP kl. palce S 0-0-55 0-0-50 0-0-70 0-0-65

Tab. č. 11 – vyšetření rozsahu pohybů dle Jandy (kontrolní vyš.)

Vysvětlivky: 

* - bolest při pohybu

55



Vyšetření svalové síly (dle Jandy)

Doplněna vyšetření na levé horní končetině, která nebylo možné vyšetřit 

ve vstupním kineziologickém rozboru.

pohybový 
segment

pohyb sval L

loketní kloub
flexe

m. biceps brachii, m. brachialis, m. 
brachioradialis

3

extenze m. triceps brachii, m. anconeus 3
radioulnární 

kloub
supinace m. biceps brachii, m. supinator 3
pronace m. pronator teres, m. pronator qudratus 3

zápěstí

flexe s addukcí m. flexor carpi ulnaris 3
flexe s abdukcí m. flexor carpi radialis 2+

extenze s addukcí m. extensor carpi ulnaris 2+
extenze s abdukcí m. extensor carpi radialis longus a brevis 3

MCP kl. prstů

flexe
mm. lubricales, mm. interossei dorsales, mm. 

interossei palmares
3+

extenze
m. extensor digitorum, m. extensor indicis, m. 

extensor digiti minimi
3+

addukce mm. interossei palmares 3

abdukce
mm. interossei dorsales, m. abductor digiti 

minimi
3

IP1 kl. prstů flexe m. flexor digitorum superficialis 3
IP2 kl. prstů flexe m. flexor digitorum profundus 3

CMC kl. palce
addukce m. adductor pollicis 3
abdukce m. abdoctor pollicis longus a brevis 3+

palec a malík opozice m. opponens pollicis, m. opponens digiti minimi 3

MCP kl. palce
flexe m. flexor pollicis brevis 3+

extenze m. extensor pollicis brevis 3

IP kl. palce
flexe m. flexor pollicis longus 3

extenze m. extensor pollicis longus 3

Tab. č. 12 – vyšetření svalové síly dle Jandy (kontrolní vyš.)

Vysvětlivky:

Stupeň 2 – P (poor, velmi slabý), určuje asi 25% síly normálního svalu

Stupeň 3 – F (fair, slabý), vyjadřuje asi 50% normální síly
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Vyšetření kloubní vůle (dle Lewita)

 omezení joint-play v metakarpofalangových kloubech prstů (dorzopalmární posun) 

a v karpometakarpálním kl. palce (dorzopalmární posun) vlevo

 nalezena blokáda při posunu mediokarpálního kl. palmárně a radiokarpálního kl. 

dorzálně vlevo -> omezení dorzální a palmární flexe 

 nalezena blokáda při posunu mediokarpálního kl. palmárně (se zřetelem na rad. 

straně) a radiokarpálního kl. radiálně bilat. -> omezena radiální a ulnární dukce

 omezení JP os pisiforme (lateroláterální posun vlevo, distální posun bilat.), omezen 

dorzopalmární posun os. trapezium a os scaphoideum vlevo

 omezení JP při posunu distálního radiounlárního kl. vlevo

 blokáda hlavičky radia bilat., výrazněji vlevo

Vyšetření úchopu a funkce ruky (dle Nováka)

druh úchopu pravá ruka levá ruka

štipec 2 2

špetka 2 2

laterální úchop 2 2

uchopení koule 2 1

háček 2 2

válcový úchop 2 1

Tab. č. 13 – vyšetření úchopu dle Nováka (kontrolní vyš.)

Vysvětlivky:

1 – provede neúplně

2 – provede dobře

Barthelové index

Pacientka  po  sundání  sádry  získala  plný  počet  bodů  v hodnocení  aspektů 

oblékání,  koupání a osobní hygieny. Výsledný počet bodů je 100 a pacientka je tak 

dle výsledného hodnocení v kategorii „nezávislý“.

Závěr kontrolního vyšetření

Po  sundání  sádrové  fixace  byly  v imobilizované  oblasti  nalezeny  změny 

v měkkých tkáních – otok, zhoršená protažitelnost kůže, podkoží a fascií, lehká svalová 

atrofie  z imobilizace  v kombinaci  s hypertonem  a  zkrácením  některých  svalových 

skupin.  Je  snížena  svalová  síla  i  rozsah  pohybu,  blokády  a  omezení  JP  v oblasti 
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drobných  kloubů  ruky,  zápěstního  i  loketního  kloubu.  Naopak  došlo  ke  zvýšení 

soběstačnosti a zlepšení úchopu. 

ŠESTÁ TERAPIE – 3.2.2021

STATUS PRAESENS

 objektivní: pacientka je plně soběstačná, orientovaná, ochotně spolupracuje 

 subjektivní:  pacientka se cítí  dobře, těší  se na terapii,  udává velmi lehkou bolest 

v zápěstí po vyšetření předchozí den

CÍL DNEŠNÍ TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 snížení napětí měkkých tkání v oblasti LHK

 relaxace hypertonických svalů

 mobilizace drobných kloubů ruky

 zvětšení rozsahu pohybu LHK

 posílení oslabených svalů

NÁVRH TERAPIE

 techniky měkkých tkání

 mobilizace (dle Lewita)

 iLTV

POPIS TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 míčkování (dle Jebavé) v oblasti levé ruky, zápěstí a předloktí  za účelem snížení 

napětí

 protažení fascií v obl. předloktí bilat.

 PIR (dle Lewita) na mm. scaleni bilat., extenzory a flexory zápěstí bilat.

 PIR s protažením (dle Jandy) na m. pectoralis major et minor bilat.

 jemná  mobilizace  (dle  Lewita):  MCP  klouby  LHK,  CMC  kl.  palce  vlevo, 

mediokarpální a radiokarpální kloub vlevo, os pisiforme a hlavička radia bilat.

 cvičení na zvýšení ROM L ruky: dorzální a palmární flexe zápěstí, laterální dukce 

zápěstí, flexe prstů ruky

 analytické  posilování  LHK  (dle  svalového  testu):  flexory  a  extenzory  lokte 

(m. biceps  brachii,  m.  brachialis,  m.  brachioradialis,  m.  triceps  brachii, 

m. anconeus),  flexory  zápěstí  (m. flexor  carpi  radialis  et  ulnaris),  flexory  prstů 
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(mm. lubricales,  mm.  interossei  dorsales,  mm.  interossei  palmares,  m.  flexor 

digitorum superficialis et profundus, m. flexor pollicis longus et brevis)

AUTOTERAPIE

 doporučená  terapie:  cvičení  na  zvýšení  ROM  LHK  dle  terapie  (flexe  a  dukce 

zápěstí,  flexe  prstů),  autoPIR  na  flexory  a  extenzory  předloktí  bilat.,  analytické 

posilování (flexory a extenzory lokte, flexory prstů)

 pacientka  pokračuje  v doporučené  autoterapii:  AGR  m.  trapezius  a  m.  levator 

scapulae bilat., autoPIR mm. scaleni bilat., cvičení na korekci protrakčního držení 

hlavy

NÁVRH FYZIKÁLNÍ TERAPIE

(na oddělení  není k dispozici,  jedná se tedy pouze o teoretický návrh jako doplnění 

terapie)

 hydroterapie – vířivá lázeň HKK 

o lokalizace: od loketních kloubů distálně na obou HKK

o aplikátor: vířivka

o způsob aplikace: namáčení

o účinek: zvýšení prokrvení, metabolismu, mechanická masáž měkkých tkání

o teplota: 36-38⁰C (dle subjektivního pocitu pacienta, STEP 0)

o doba aplikace: 10 minut (horní hranice doby aplikace 15 minut, STEP 1 min)

o počet procedur: 10 (2-3x týdně)

o KI: onemocnění kůže, akutní srdeční selhání, horečnatá onemocnění 

VÝSLEDEK

 objektivní:  zlepšení  protažitelnosti  a  posunlivosti  měkkých  tkání  LHK,  snížení 

hypertonu flexorů a  extenzorů předloktí  bilat.,  zmírnění  zkrácení  mm. pectorales 

bilat.,  lehké  zvýšení  ROM  L  zápěstí  do  dorzální  a  palmární  flexe,  zlepšení  JP 

os pisiforme  bilat.,  drobných  kloubů  prstů  a  palce  vlevo,  přetrvávají  blokády 

mediokarpálního a radiokarpálního kl. vlevo a hlavičky radia bilat.

 subjektivní:  pacientka se cítí  dobře, cítí  lehkou bolest  L zápěstí  a „únavu svalů“ 

LHK
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SEDMÁ TERAPIE – 4.2.2021

STATUS PRAESENS

 objektivní: stav se od předchozí terapie nezměnil

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, nic ji nebolí

CÍL DNEŠNÍ TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 relaxace hypertonických svalů

 mobilizace drobných kloubů ruky, zápěstí, loketního kloubu

 zvětšení rozsahu pohybu LHK

 posílení oslabených svalů

NÁVRH TERAPIE

 techniky měkkých tkání

 mobilizace (dle Lewita)

 iLTV

POPIS TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 PIR (dle Lewita) na extenzory a flexory zápěstí bilat., m. pectoralis minor bilat.

 jemná  mobilizace  (dle  Lewita):  drobné  klouby  prstů  levé  ruky,  posun 

medikarpálního a radikarpálního kl. vlevo, distální radioulnární kl., hlavička radia, 

loketní kloub (krátká a dlouhá páka) bilat.

 cvičení na zvýšení ROM L ruky: dorzální a palmární flexe zápěstí, laterální dukce 

zápěstí, flexe, extenze, lat. dukce prstů ruky, flexe, extenze, abdukce palce

 nácvik úchopů na LHK

 PNF  –  využití  techniky  opakované  kontrakce  pro  posílení  agonistických  svalů 

I. flekční a I. extenční diagonály HK vlevo 

AUTOTERAPIE

 doporučená  terapie:  cvičení  na  zvýšení  ROM  L  zápěstí  a  prstů  dle  terapie, 

analytické posilování LHK (flexory a extenzory zápěstí, extenzory prstů), cvičení 

na korekci protrakčního držení ramenou

 pacientka  pokračuje  v doporučené  autoterapii:  cvičení  na  zvýšení  ROM  LHK, 

autoPIR  svalů  předloktí,  analytické  posilování  LHK  (flexory  a  extenzory  lokte, 

flexory prstů), cvičení na korekci protrakčního držení hlavy
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VÝSLEDEK

 objektivní:  snížení  hypertonu flexorů a extenzorů předloktí  a m. pec. min.  bilat., 

zvýšení ROM L zápěstí do dorzální a palmární flexe, L prstů do flexe a lat. dukce, 

zlepšení JP drobných kl. prstů levé ruky, zlepšení JP při posunu dist. radioulnárního 

kl.  bilat.,  odstranění  blokády  hlavičky  radia  vpravo  (vlevo  přetrvává),  přetrvává 

blokáda kl. levého zápěstí

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, cítí lehkou „únavu svalů“ LHK

OSMÁ TERAPIE – 5.2.2021

STATUS PRAESENS

 objektivní:  stav  se  od  předchozí  terapie  nezměnil,  pacientka  by  měla  být  dnes 

propuštěna domů

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, nic ji nebolí

CÍL DNEŠNÍ TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 opakování autoterapie pro domácí cvičení

 mobilizace kloubů LHK

 posílení oslabených svalů

NÁVRH TERAPIE

 instruktáž

 MOB

 iLTV

POPIS TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY

 opakování cviků a doporučení z předchozích terapií pro jejich dodržování a správné 

provádění v domácím prostředí

 mobilizace  (dle  Lewita):  posun  mediokarpálního  a  radiokarpálního  kl.  vlevo, 

distální radioulnární kl. vlevo, hlavička radia a loketní kloub (krátká a dlouhá páka) 

bilat.

 PNF  –  využití  techniky  opakované  kontrakce  pro  posílení  agonistických  svalů 

II. flekční a II. extenční diagonály HK vlevo 

 nácvik úchopů na LHK a správného dechového stereotypu
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AUTOTERAPIE

 doporučená autoterapie na doma:

o relaxace  hypertonický svalů – autoPIR flexorů a extenzorů zápěstí  HKK, 

mm. scaleni  bilat.,  AGR mm.  pectorales  bilat.,  m.  trapezius  a  m.  levator 

scapulae bilat.

o cvičení na zvýšení a udržení ROM – ramenní klouby bilat., loketní, zápěstní 

a drobné kl. ruky LHK, Cp do všech směrů

o analytické  posilování  –  flexory  a  extenzory  lokte,  flexory  a  extenzory 

zápěstí, flexory a extenzory prstů ruky, m. trapezius (střední a dolní část), 

m. serratus anterior

o cvičení na korekci protekčního držení hlavy a ramenou

o nácvik chůze bez opěrné pomůcky (v bezpečném prostředí, s doprovodem)

o práce s jizvou LKOK – automasáž

VÝSLEDEK

 objektivní: zlepšení posunu mediokarpálního a radiokarpálního kl. vlevo, zlepšení 

JP při posunu dist. radioulnárního kl. bilat., odstranění blokády hlavičky radia bilat.

 subjektivní: pacientka se cítí dobře, všem instrukcím a cvikům rozumí, těší se domů
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3.6 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR - 5.2.2021

STATUS PRAESENS

Objektivně: Pacientka plně orientovaná osobou, časem i prostorem, samostatná, 

spolupracuje.  Pomůcky:  brýle,  1  francouzská  hůl  (v  pravé  HK,  pro  operaci  levého 

kolenního kloubu)

Subjektivně: Pacientka se cítí dobře, nepociťuje žádné bolesti

VYŠETŘENÍ ASPEKCÍ

Aspekcí  bylo  provedeno  vyšetření  stoje,  sedu,  dechového  stereotypu,  chůze 

a vyšetření pohybových stereotypů (dle Jandy).

VYŠETŘENÍ STOJE – STATICKÉ (při testování ponechána opora o 1 FH)

Pacientka při stoji využívá jednu francouzskou hůl na pravé straně.

Vyšetření stoje – pohled zezadu

 dle olovnice  : prochází uprostřed mezi patami,  blíže k levé dolní končetině,  vlevo 

od intergluteální rýhy, podél levé strany páteře a hlavy (pro změnu opory z důvodu 

odlehčení LDK a opory o FH vpravo)

 širší baze, váha více na pravé dolní končetině

 paty kulovité, valgozita kotníků a Achillových šlach

 kontura lýtek asymetrická – výraznější na PDK

 kolenní kloubu v lehké semiflexi, výrazněji na LDK, popliteální rýhy symetrické

 výrazně ochablé hýžďové svalstvo, pravé subgluteální rýha výraznější

 zešikmení pánve směrem vlevo dolů

 lateroflexe trupu směrem vpravo, výrazněji vykrojená pravá tajle

 paravertebrální svaly prominující v Th oblasti bilat.

 pravé rameno výš než levé, P lopatka výš než L

 šíjové svalstvo v hyperonu bilat.

 držení hlavy symetrické
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Vyšetření stoje – pohled zboku

 dle olovnice  : před zevním kotníkem, za osou kolene,  skrz osu kyčelního kloubu, 

před křížovým promotoriem a těly obratlů L páteře, za ramenním kloubem, za těly 

krčních obratlů a zevním zvukovodem

 semiflexe KOK

 vyklenutí břišní stěny

 oploštělá bederní lordóza, výrazná kyfotizace hrudní páteře

 HKK volně, ramena v protrakci

 krční páteř a hlava mírně v protrakčním držení

Vyšetření stoje – pohled zepředu

 dle  olovnice  :  uprostřed  mezi  špičkami,  blíže  k levé  dolní  končetině,  vlevo 

od umbilicu a sterna, vlevo od osy páteře a lebky

 širší baze, váha více na pravé DK

 větší zatížení mediální hrany chodidel - mírně oploštělé klenby

 halux valgus bilaterálně

 valgozita kolenních kloubů, jizva na mediální straně levého KOK

 oslabené stehenní svalstvo bilat.

 vnitřní rotace kyčelních kloubů

 zešikmení pánve směrem vlevo dolů

 výrazněji vykrojená pravá tajle

 HKK volně

 levá klavikula a levý ramenní kloub níž

 obličej symetrický

VYŠETŘENÍ STOJE – DYNAMICKÉ (pro testování odložena opora o 1 FH)

 pohyblivost do extenze: výrazně omezena, pacientka si stěžuje na diskomfort

 pohyblivost do lateroflexe:  snížený rozsah pohybu bilaterálně,  zalomení  v oblasti 

ThL přechodu, nerozvíjí se oblast bederní páteře

 pohyblivost do flexe:  snížený rozsah pohybu, omezené rozvíjení  páteře ve všech 

úsecích, hlavní pohyb se uskutečňuje v Th oblasti
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VYŠETŘENÍ STOJE – MODIFIKACE (pro testování odstraněna opora o 1 FH)

Stoj na jedné dolní končetině 

 na obou DKK provede pouze s otevřenýma očima, strach z pádu

 obě DKK, otevřené oči – vychylování trupu laterálně

Stoj na špičkách a na patách

 pacientka  provede stoj  na špičkách s lehkou nestabilitou,  stoj  na patách s velkou 

nestabilitou

VYŠETŘENÍ STOJE – SPECIFICKÉ TESTY (pro testování odložena opora o 1 FH)

Stoj na dvou vahách

 váha více na PDK – 49 kg vpravo, 41 kg vlevo -> nefyziologické rozložení váhy

Véleho test

 pozitivní – stupeň 2 (lehce porušená stabilita) – prstce přitisknuté k podložce

Rhombergův stoj

 Rhomberg I. – pozitivní – titubace,  laterální vychylování (více vpravo, přenášení 

váhy na PDK)

 Rhomberg II. – pozitivní – titubace, laterální vychylování (více vpravo, přenášení 

váhy na PDK)

 Rhomberg III. neproveden – pacientka se cítí nejistá

Trendelenburgova zkouška

 zkouška na obou DKK pozitivní – posun pánve na straně opěrné DK a pokles pánve 

na straně zdvižené DK nasvědčuje oslabení laterálního korzetu pánve

VYŠETŘENÍ SEDU

Pacientka sedí samostatně, výrazná kyfotizace celé páteře, mírná protrakce hlavy 

a ramenou, dolní končetiny volně.

VYŠETŘENÍ DECHOVÉ VLNY

Při  nádechu  vlna  kaudokraniální,  při  výdechu  kraniokaudální,  lehká  převaha 

horního hrudního typu dýchání – zlepšení oproti vstupnímu KR.
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VYŠETŘENÍ CHŮZE

Chůze s 1 francouzskou holí na pravé straně (dvoudobá chůze). Zlepšení oproti 

vstupnímu KR – pacientka již více zatěžuje LDK, větší jistota při chůzi i bez opěrné 

pomůcky.  Peroneální  typ chůze dle  Jandy – výrazná flexe kolenních kloubů,  everze 

nohy a vnitřní rotace kyčelních kloubů. 

Rozšířená baze, větší zatížení mediální hrany chodidel, krok symetricky dlouhý, 

rytmus pravidelný, omezený pohyb do extenze k KYK, výrazný laterální posun pánve, 

souhyb  trupu  a  horních  končetin  v normě.  Zlepšení  práce  a  odvinování  chodidla. 

Vzhledem ke stavu pacientky netestovány žádné modifikace chůze.

VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ (DLE JANDY)

Stereotyp flexe hlavy

 Přestavba stereotypu - pacientka provádí pohyb mírným předsunem hlavy (převaha 

povrchových  flexorů),  dokončuje  pohyb  obloukovitě.  Zlepšení  provádění 

oproti vstupnímu KR.

Stereotyp abdukce v ramenním kloubu

 Vpravo – přestavba - pacientka začíná pohyb elevací ramenního pletence (výrazná 

aktivace horních vláken m. trapezius bilat., m. levator scapulae na testované straně)

 Vlevo – shodná výrazná přestavba jako vpravo

VYŠETŘENÍ PALPACÍ

PALPAČNÍ VYŠETŘENÍ PÁNVE

 cristy – pravá výše než levá

 SIAS – pravá výše než levá

 SIPS – pravá výše než levá

PALPAČNÍ VYŠETŘENÍ DLE LEWITA

Kůže a podkoží

Posunlivost  a  protažitelnost  omezena v oblasti  levého zápěstí  a dlaně,  zbytek 

HKK v normě, snížená v oblasti  šíje bilaterálně.  Mírný otok levého zápěstí.  Teplota, 

barva,  výživa  v normě.  Jizva  po  op.  tlustého  střeva  bpn,  jizva  po  op.  LKOK 

beze změny.
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Fascie

Zhoršená  posunlivost  a  protažitelnost  fascie  v obl.  levého  předloktí,  mírně 

v oblasti šíje bilat.

Reflexní změny ve svalech

Hypertonus m. trapezius bilat.,  m. levator scapulae bilat.,  flexory a extenzory 

zápěstí bilat., paravertebrální svaly podél celé páteře bilat.

ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ (dle Haladové)

Měřeny míry na horních končetinách.

Délkové rozměry PHK LHK

Délka celé HK 72 cm 72 cm

Délka paže a 

předloktí

56 cm 56 cm

Délka paže 30 cm 30 cm

Délka předloktí 26 cm 26 cm

Délka ruky 16 cm 16 cm

Tab. č. 14 – antropometrické vyšetření délkových rozměrů HKK (výstupní KR)

Obvodové rozměry PHK LHK

Obvod paže relaxované 37 cm 36,5 cm

Obvod paže při kontrakci 39 cm 38 cm

Obvod loketního kloubu 31 cm 30 cm

Obvod předloktí 27 cm 26 cm

Obvod zápěstí 19 cm 19,5 cm

Obvod přes hlavičky 

metakarpů
21,5 cm 21,5 cm

Tab. č. 15 – antropometrické vyšetření obvodových rozměrů HKK (výstupní KR)
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NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

VYŠETŘENÍ REFLEXŮ HKK:

Stupnice hodnocení šlachových reflexů dle Véleho.

 bicipitový r. – st. 3 bilat. = reflex je normálně výbavný

 tricipitový r. – st. 3 bilat.

 r. flexorů prstů – st. 3 bilat. 

 radiopronační r. – st. 3 bilat.

VYŠETŘENÍ PYRAMIDOVÝCH JEVŮ IRITAČNÍCH NA HKK

 Hoffmannův příznak – negativní bilat.

 Justerův příznak – negat. bilat.

 Trömmerův příznak – negat. bilat.

VYŠETŘENÍ PYRAMIDOVÝCH JEVŮ ZÁNIKOVÝCH NA HKK 

 Mingazziniho příznak – negat. bilat.

 Barré příznak – negat. bilat.

 Ruseckého příznak – negat. bilat.

 Hanzalova zkouška – negat. bilat.

VYŠETEŘNÍ TAXE NA HKK

 zkouška prst – nos – bpn

VYŠETŘENÍ ČITÍ NA HKK (dle Véleho)

Povrchové čití

 taktilní – st. 2 = normostezie 

Hluboké čití

 diskriminační čití – bpn

 polohocit – bpn

 pohybocit – bpn
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VYŠETŘENÍ ROZSAHU POHYBŮ V KLOUBECH (dle Jandy a Pavlů)

Měřeny aktivní a pasivní pohyby ramenního, loketního a radioulnárního kloubu, 

zápěstního kloubu a drobných kloubů ruky bilat., dále rozsahy krční páteře. K měření 

byl použit plastový dvouramenný goniometr a zápis byl proveden dle metody SFTR. 

pohybový segment rovina
aktivní pohyb pasivní pohyby
P L P L

ramenní kloub

S 20-0-165 15-0-155 30-0-175 25-0-170
F 90-0-x 80-0-x 90-0-x 90-0-x
T 20-0-120 15-0-120 30-0-130 20-0-120
R 55-0-45 50-0-35 60-0-55 55-0-45

loketní kloub S 0-0-145 0-0-135 0-0-145 0-0-140
radioulnární kloub R 90-0-85 85-0-80 90-0-90 90-0-85

zápěstní kloub
S 80-0-75 45-0-60 85-0-85 50-0-75
F 10-0-30 5-0-20 20-0-35 10-0-30

MCP kl. II.-V. prst
S 5-0-85 5-0-80 15-0-90 10-0-90
F 20-0-20 15-0-15 30-0-30 30-0-25

IP1 kl. II.-V. prst S 0-0-90 0-0-85 0-0-90 0-0-90
IP2 kl. II.-V. prst S 0-0-90 0-0-80 0-0-90 0-0-90

CMC kl. palce
S 0-0-30 0-0-25 0-0-40 0-0-40
F 0-0-40 0-0-30 0-0-50 0-0-45

opozice 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
MCP kl. palce S 0-0-55 0-0-50 0-0-70 0-0-65

IP kl. palce S 0-0-80 0-0-70 0-0-90 0-0-85

krční páteř
S 30-0-35 45-0-45
F 30-0-35 40-0-40
R 40-0-40 45-0-50

Tab. č. 16 – vyšetření rozsahu pohybů dle Jandy (výstupní KR)
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VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY (dle Jandy)

pohybový 
segment

pohyb sval P L

krční páteř
flexe

m. scalenus anterior, m. scalenus medius, m. 
scalenus posterior, m. longus colli, m. longus 

capitis, m. sternocleinomastoideus
4 4

extenze m. trapezius (horní část), m. erector spinae 3+ 3+

lopatka

addukce
m. trapezius (střední vlákna), mm. rhomboidei 

minor, major
3+ 3+

addukce a 
kaudální posun

m. trapezius (dolní vlákna) 3 3

elevace m. trapezius (horní část), m. levator scapulae 4 4
abdukce s rotací m. serratus anterior 3+ 3+

ramenní kloub

flexe
m. deltoideus (klavikulární část), m. 

coracobrachialis
4 3+

extenze
m. latissimus dorsi, m. teres major, m. 

deltoideus (lopatková část)
4 4

abdukce
m. deltoideus (akromiální část), m. 

supraspinatus
4+ 4

extenze v abdukci m. deltoideus (lopatková část) 4 4
zevní rotace m. infraspinatus, m. teres minor 4 3+

vnitřní rotace
m. subscapularis, m. pectoralis major, m. 

latissimus dorsi, m. teres major
3+ 3+

loketní kloub
flexe

m. biceps brachii, m. brachialis, m. 
brachioradialis

4+ 4

extenze m. triceps brachii, m. anconeus 4+ 4
radioulnární 

kloub
supinace m. biceps brachii, m. supinator 4 3+
pronace m. pronator teres, m. pronator qudratus 4 3+

zápěstí

flexe s addukcí m. flexor carpi ulnaris 4 3+
flexe s abdukcí m. flexor carpi radialis 4 3

extenze s addukcí m. extensor carpi ulnaris 3+ 3
extenze s abdukcí m. extensor carpi radialis longus a brevis 4 4

Tab. č. 17 – vyšetření svalové síly dle Jandy – část 1 (výstupní KR)

Vysvětlivky:

Stupeň 3 – F (fair, slabý), vyjadřuje asi 50% normální síly

Stupeň 4 – G (good, dobrý), odpovídá cca 75% síly normálního svalu

Stupeň 5 – N (normal, normální), odpovídá normální síle svalu
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pohybový 
segment

pohyb sval P L

MCP kl. prstů

flexe
mm. lubricales, mm. interossei dorsales, mm. 

interossei palmares
5 4

extenze
m. extensor digitorum, m. extensor indicis, m. 

extensor digiti minimi
4+ 4

addukce mm. interossei palmares 4 3+

abdukce
mm. interossei dorsales, m. abductor digiti 

minimi
4 3+

IP1 kl. prstů flexe m. flexor digitorum superficialis 4+ 4
IP2 kl. prstů flexe m. flexor digitorum profundus 4 3+

CMC kl. palce
addukce m. adductor pollicis 4 4
abdukce m. abdoctor pollicis longus a brevis 4+ 4

palec a malík opozice m. opponens pollicis, m. opponens digiti minimi 5 4

MCP kl. palce
flexe m. flexor pollicis brevis 4+ 4

extenze m. extensor pollicis brevis 4 3+

IP kl. palce
flexe m. flexor pollicis longus 5 4

extenze m. extensor pollicis longus 5 4

Tab. č. 18 – vyšetření svalové síly dle Jandy – část 2 (výstupní KR)

Vysvětlivky:

Stupeň 3 – F (fair, slabý), vyjadřuje asi 50% normální síly

Stupeň 4 – G (good, dobrý), odpovídá cca 75% síly normálního svalu

Stupeň 5 – N (normal, normální), odpovídá normální síle svalu

VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ (dle Jandy)

Sval pravá strana levá strana

m. trapezius (horní část) 1 2

m. levator scapulae 1 1

m. pectoralis major  (všechny 

části)
1 2

paravertebrální zádové svaly 2

Tab. č. 19 – vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (výstupní KR)

Vysvětlivky:

1= malé zkrácení

2 = velké zkrácení

Vyšetření m. sternocleidomastoideus neprováděno pro zvýšený TK pacientky.
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VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE (dle Lewita)

Kloubní  vůle  (KV)  vyšetřována  v ramenních  kloubech,  na  klíčních  kostech, 

krční  páteři,  horních  žebrech.  Nevyšetřována  v oblasti  loketních  kloubů,  zápěstí, 

drobných  kloubů  ruky  (pro  sádrovou  fixaci,  bude  doplněno  po  sejmutí  fixace 

v kontrolním vyšetření).

ramenní kloub PHK LHK

kaudální posun KV zachována blokáda

ventrální posun KV zachována KV zachována

dorzální posun KV zachována blokáda

laterální posun KV zachována KV zachována

loketní kloub PHK LHK

posun předloktí proti 

humeru radioulnárně

KV zachována KV omezena radiálním 

směrem

hlavička radia KV zachována omezen posun dorzoventrálně i 

rotace

zápěstí PHK LHK

mediokarpální kloub KV zachována omezen posun palmárně i 

palmárně se zřetelem na rad.s.

radiokarpální kloub KV zachována omezen posun dorzálně i 

radiálně

os trapezium KV zachována omezení dorzopalmárního 

posunu

os pisiforme KV zachována KV zachována

os scaphoideum KV zachována omezení dorzopalmárního 

posunu

distální radioulnární kloub KV zachována KV zachována
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klouby prstů ruky PHK LHK

IP klouby KV zachována KV zachována

MCP klouby KV zachována KV zachována

MC spojení KV zachována omezení dorzopalmárního 

posunu

thorakoskapulární spojení vpravo vlevo

lopatka KV zachována do všech směrů KV zachována do všech směrů

AC skloubení vpravo vlevo

kaudálně a kraniálně KV zachována blokáda

dorzálně KV zachována KV zachována

ventrálně blokáda blokáda

SC skloubení vpravo vlevo

kaudálně, kraniálně, 

ventrálně, dorzálně
KV zachována blokáda

krční páteř vpravo vlevo

AO skloubení blokáda v laterálním posunu a 

lateroflexi, v ostatních směrech 

KV zachována

blokáda v laterálním posunu, 

anteflexi a lateroflexi, 

v ostatních směrech KV 

zachována

C1-C7 (lateroflexe, rotace)
KV omezena v segmentech 

C1-C2 a C5-C5

KV omezena v segmentech 

C1-C2 a C5-C5

žebra vpravo vlevo

1. žebro KV zachována blokáda směrem kaudálním

2. žebro blokáda směrem kaudálním blokáda směrem kaudálním

Tab. č. 20 – vyšetření kloubní vůle dle Lewita (výstupní KR)
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VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A FUNKCE RUKY (funkční testy dle Nováka)

Testy hodnotí úchopovou funkci ruky. Úchop LHK omezen pro sádrovou fixaci.

druh úchopu pravá ruka levá ruka

štipec 2 2

špetka 2 2

laterální úchop 2 2

uchopení koule 2 2

háček 2 2

válcový úchop 2 2

Tab. č. 21 – základní funkční testy dle Nováka (výstupní KR)

Vysvětlivky:

2 – provede dobře

BARTHELOVÉ INDEX

Základní standardizovaný dotazník na hodnocení soběstačnosti v oblasti aktivit 

denního života z hlediska motorických funkcí.

hodnocený aspekt popis bodovací skóre

najedení, napití samostatně bez pomoci 10

oblékání samostatně bez pomoci 10

koupání samostatně bez pomoci 10

osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 5

kontinence moči občas inkontinentní 5

kontinence stolice plně kontinentní 10

použití WC samostatně bez pomoci 10

přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 15

chůze po rovině samostatně nad 50 m 15

chůze po schodech samostatně bez pomoci 10

Tab. č. 22 – dotazník soběstačnosti dle Barthelové (výstupní KR)

Hodnocení soběstačnosti dle Barthelové: 100 bodů = nezávislá
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BERGOVA BALANČNÍ ŠKÁLA

hodnocený aspekt bodovací skóre

postavení ze sedu 3

stoj bez opory 3

sed bez opory 4

posazení ze stoje 4

přesuny 4

stoj se zavřenýma očima 0 (pro strach neprovede)

stoj spojný 2

posun HK v předpažení 3

zvednutí předmětu ze země 2

rotace hlavy 4

rotace o 360⁰ 3

pokládání nohou na židli 2

tandemový stoj 2

stoj na jedné noze 2

Tab. č. 23 – hodnocení rovnováhy dle Berga (výstupní KR)

Hodnocení rovnováhy dle Berga: 38 bodů = mírně zvýšené riziko pádu, bezpečné 

přesuny s opěrnou pomůcku nebo dopomocí další osoby.
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ZÁVĚR VÝSTUPNÍHO KINEZIOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

 Došlo ke zlepšení pohyblivosti všech kloubů LHK a ramenních kloubů bilat., 

posílení oslabených svalů a relaxaci a protažení hypertonických a zkrácených svalů. 

Došlo k částečnému obnovení kloubní vůle v některých kloubech s omezenou 

JP/blokádou. 

Celkově došlo ke zlepšení stability a soběstačnosti pacientky, včetně zlepšení 

stereotypu chůze (s opěrnou pomůckou i bez ní) a jemné motoriky (úchopů) na LHK. 

Došlo také k pokroku při nácviku správného dechového stereotypu. 

Pacientka byla instruována k dalšímu domácímu cvičení a byla jí doporučena 

následná ambulantní péče zaměřená zejména na další posílení svalů LHK, zvýšení 

ROM, odstranění blokád kloubů HKK, AO skl., Cp, SC a AC skl., žeber. 

V dlouhodobém plánu stále zůstává za cíl zlepšení kondice, korekce stoje 

a chůzového stereotypu, práce na stabilitě ve stoji i chůzi bez opěrné pomůcky. 
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3.7 ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE

Během terapie se mi podařilo splnit cíle stanovené v krátkodobém 

fyzioterapeutickém plánu, které jsem si navrhla před začátkem terapie.

Došlo ke zmírnění protrakčního držení těla hlavy, celkovému zlepšení stability 

při stoji i chůzi, korekci chůzového a dechového stereotypu, dále zlepšení distribuce 

váhy na DKK. Pacientka se cítí jistější ve stoji i chůzi, a to i bez opěrné pomůcky. 

Nedošlo ke změně v provádění vybraných pohybových stereotypů dle Jandy.

Po sejmutí sádrové fixace se podařilo zlepšit protažitelnost a posunlivost kůže 

a podkoží v obl. L dlaně a zápěstí, došlo ke snížení otoku L zápěstí, přetrvává zhoršená 

posunlivost a protažitelnost fascií v obl. šíje a L předloktí, lepší posunlivost fascií 

v obl. ramenou bilat. Přetrvávají reflexní změny v. m. trapezius, m. levator scapulae, 

flexorech a extenzorech zápěstí a paravertebrálních svalech bilat., během terapie však 

bylo možno sledovat snížení hypertonu, které koresponduje i se zmenšením zkrácení 

m. trapezius vpravo a m. levator scapulae bilat. 

Dle antropometrického měření se zvětšil obvod relaxované paže na LHK 

(oproti vstupnímu KR), zvětšil se obvod předloktí a zmenšil obvod zápěstí LHK 

(oproti kontrolnímu vyšetření).

Neurologické vyšetření po celou dobu prakticky bez patologických nálezů, 

zhoršená citlivost v oblasti levé dlaně (kontrolní vyš.) při výstupním KR v normě.

Po sejmutí sádry a následné terapii došlo také k obnově funkce jemné motoriky 

(konkrétně úchopů dle Nováka). V hodnocení ADL dle Barthelové indexu se pacientka 

z kategorie ‚lehká závislost‘ dostala do kategorie ‚nezávislá‘, stejně tak došlo ke 

zlepšení stability dle Bergovy balanční škály z hodnocení ‚vyšší riziko pádu‘ na ‚mírně 

zvýšené riziko pádu‘.
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Vyšetření rozsahů pohybů v kloubech (dle Jandy a Pavlů):

Největší rozdíly v ROM můžeme sledovat v oblasti LHK, naměřené hodnoty 

PHK a krční páteře pro dg. a absenci změny neuvedeny. Segmenty s výrazným 

zlepšením (jmenovitě kloub loketní, radioulnární, zápěstí a drobné klouby ruky) 

označeny barevně.

pohybový 
segment

rovina
aktivní pohyby VLEVO pasivní pohyby VLEVO

vstupní
kontroln

í výstupní vstupní
kontroln

í výstupní

ramenní kloub

S 10-0-150 X 15-0-155 15-0-160 X 25-0-170
F 75-0-x X 80-0-x 85-0-x X 90-0-x
T 10-0-120 X 15-0-120 20-0-120 X 20-0-120
R 40-0-35 X 50-0-35 45-0-45 X 55-0-45

loketní kloub S 0-0-120 • 0-0-130 0-0-135
0-0-130 

• 0-0-140 0-0-140

radioulnární kloub R
75-0-80 

* 80-0-80 85-0-80
80-0-85 

* 85-0-85 90-0-85

zápěstní kloub S X
30-0-
40* 45-0-60 X

35-0-
40* 50-0-75

F X 0-0-10* 5-0-20 X 5-0-30* 10-0-30
MCP kl. II.-V. 

prst
S X 0-0-65* 5-0-80 X 5-0-85* 10-0-90
F X 5-0-5 15-0-15 X 20-0-20 30-0-25

IP1 kl. II.-V. prst S 0-0-75 * X 0-0-85 0-0-80 * X 0-0-90
IP2 kl. II.-V. prst S 0-0-60 * X 0-0-80 0-0-75 * X 0-0-90

CMC kl. palce
S X 0-0-25 0-0-25 X 0-0-35 0-0-40
F X 0-0-25 0-0-30 X 0-0-40 0-0-45

opozice X 0 cm 0 cm X 0 cm 0 cm
MCP kl. palce S X 0-0-50 0-0-50 X 0-0-65 0-0-65

IP kl. palce S 0-0-70 X 0-0-70 0-0-75 X 0-0-85

Tab. č. 24 – vyšetření rozsahu pohybů dle Jandy (efekt terapie)

Vysvětlivky:

X = neměřeno

* = bolest při pohybu

• = omezení sádrovou fixací
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Vyšetření svalové síly (dle Jandy)

Největší rozdíly ve svalové síle můžeme sledovat v oblasti LHK, naměřené 

hodnoty PHK pro dg. a absenci změny neuvedeny. Svaly a sval. skupiny s výrazným 

zlepšením označeny barevně.

pohybový 
segment

pohyb sval
vstupní 

KR
kontrolní

výstup
ní KR

krční páteř
flexe

m. scalenus anterior, m. scalenus 
medius, m. scalenus posterior, m. 
longus colli, m. longus capitis, m. 

sternocleinomastoideus

4 X 4

extenze
m. trapezius (horní část), m. erector 

spinae
3+ X 3+

lopatka

addukce
m. trapezius (střední vlákna), mm. 

rhomboidei minor, major
3+ X 3+

addukce a 
kaudální posun

m. trapezius (dolní vlákna) 3 X 3

elevace
m. trapezius (horní část), m. levator 

scapulae
4 X 4

abdukce s rotací m. serratus anterior 3 X 3+

ramenní kloub

flexe
m. deltoideus (klavikulární část), m. 

coracobrachialis
3 X 3+

extenze
m. latissimus dorsi, m. teres major, 

m. deltoideus (lopatková část)
3+ X 4

abdukce
m. deltoideus (akromiální část), m. 

supraspinatus
3+ X 4

extenze v abdukci m. deltoideus (lopatková část) 4- X 4
zevní rotace m. infraspinatus, m. teres minor 3+ X 3+

vnitřní rotace
m. subscapularis, m. pectoralis 

major, m. latissimus dorsi, m. teres 
major

3+ X 3+

loketní kloub
flexe

m. biceps brachii, m. brachialis, m. 
brachioradialis

3 3 4

extenze m. triceps brachii, m. anconeus 3 3 4

radioulnární 
kloub

supinace m. biceps brachii, m. supinator 3 3 3+

pronace
m. pronator teres, m. pronator 

qudratus
3 3 3+

zápěstí

flexe s addukcí m. flexor carpi ulnaris X 3 3+
flexe s abdukcí m. flexor carpi radialis X 2+ 3

extenze s addukcí m. extensor carpi ulnaris X 2+ 3

extenze s abdukcí
m. extensor carpi radialis longus a 

brevis
X 3 4

Tab. č. 25 – vyšetření svalové síly dle Jandy – část 1 (efekt terapie)

Vysvětlivky:

X = neměřeno
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pohybový 
segment

pohyb sval
vstupní 

KR
kontroln

í
výstupní 

KR

MCP kl. prstů

flexe
mm. lubricales, mm. interossei 

dorsales, mm. interossei palmares
X 3+ 4

extenze
m. extensor digitorum, m. extensor 
indicis, m. extensor digiti minimi

X 3+ 4

addukce mm. interossei palmares X 3 3+

abdukce
mm. interossei dorsales, m. 

abductor digiti minimi
X 3 3+

IP1 kl. prstů flexe m. flexor digitorum superficialis 3 3 4
IP2 kl. prstů flexe m. flexor digitorum profundus 3 3 3+

CMC kl. palce
addukce m. adductor pollicis X 3 4
abdukce m. abdoctor pollicis longus a brevis X 3+ 4

palec a malík opozice
m. opponens pollicis, m. opponens 

digiti minimi
X 3 4

MCP kl. palce
flexe m. flexor pollicis brevis X 3+ 4

extenze m. extensor pollicis brevis X 3 3+

IP kl. palce
flexe m. flexor pollicis longus 3 3 4

extenze m. extensor pollicis longus 3 3 4

Tab. č. 26 – vyšetření svalové síly dle Jandy – část 2 (efekt terapie)

Vysvětlivky:

X = neměřeno
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Vyšetření kloubní vůle (dle Lewita)

Největší změny kloubní vůle můžeme sledovat v oblasti LHK, naměřené 

hodnoty PHK pro dg. a absenci změny neuvedeny. Segmenty se zlepšením označeny 

barevně.

ramenní kloub vstupní KR kontrolní vyš. výstupní KR

kaudální posun blokáda X blokáda

ventrální posun KV zachována X KV zachována

dorzální posun blokáda X blokáda

laterální posun blokáda X KV zachována

loketní kloub

posun předloktí proti 

humeru radioulnárně
X

KV omezena 

radiálním i ulnárním 

směrem

KV omezena 

radiálním směrem

hlavička radia X

omezen posun 

dorzoventrálně i 

rotace

omezen posun 

dorzoventrálně i 

rotace

Tab. č. 27 – vyšetření kloubní vůle dle Lewita – část 1 (efekt terapie)

Vysvětlivky:

X = neměřeno
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zápěstí vstupní KR kontrolní vyš. výstupní KR

mediokarpální kloub X

omezen posun 

palmárně i palmárně 

se zřetelem na rad.s.

omezen posun 

palmárně i palmárně 

se zřetelem na rad.s.

radiokarpální kloub X
omezen posun 

dorzálně i radiálně

omezen posun 

dorzálně i radiálně

os trapezium X

omezení 

dorzopalmárního 

posunu

omezení 

dorzopalmárního 

posunu

os pisiforme X

omezení 

laterolaterálního i 

distálního posunu

KV zachována

os scaphoideum X

omezení 

dorzopalmárního 

posunu

omezení 

dorzopalmárního 

posunu

distální radioulnární 

kloub
X

omezení 

dorzopalmárního 

posunu

KV zachována

klouby prstů ruky

IP klouby X
omezení ve všech 

smerech
KV zachována

MCP klouby X
omezení ve všech 

směrech
KV zachována

MC spojení X

omezení 

dorzopalmárního 

posunu

omezení 

dorzopalmárního 

posunu

Tab. č. 28 – vyšetření kloubní vůle dle Lewita – část 2 (efekt terapie)

Vysvětlivky:

X = neměřeno
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thorakoskapulární 

spojení
vstupní KR kontrolní vyš. výstupní KR

lopatka
KV omezena do 

všech směrů
X

KV zachována do 

všech směrů

AC skloubení

kaudálně a kraniálně blokáda X blokáda

dorzálně blokáda X KV zachována

ventrálně blokáda X blokáda

SC skloubení

kaudálně, kraniálně, 

ventrálně, dorzálně
blokáda X blokáda

krční páteř

AO skloubení
blokáda ve všech 

směrech
X

blokáda v laterálním 

posunu, anteflexi a 

lateroflexi, v ostatních 

směrech KV 

zachována

C1-C7 (lateroflexe, 

rotace)

KV omezena ve 

všech segmentech
X

KV omezena 

v segmentech C1-C2 

a C5-C5

žebra

1. žebro
blokáda směrem 

kaudálním
X

blokáda směrem 

kaudálním

2. žebro
blokáda směrem 

kaudálním
X

blokáda směrem 

kaudálním

Tab. č. 29 – vyšetření kloubní vůle dle Lewita – část 3 (efekt terapie)

Vysvětlivky:

X = neměřeno 
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4 ZÁVĚR

Při  tvorbě  této  bakalářské  práce  jsem  se  dopodrobna  seznámila  s tématikou 

Collesovy zlomeniny a zlomenin distálního radia obecně. V obecné části se mi podařilo 

shrnout teoretické poznatky o anatomii, kineziologii, traumatologii a rehabilitaci tohoto 

typu zlomenin.  V části speciální jsem potom rozebrala postup fyzioterapeutické péče 

o pacientku s dg. Collesovy zlomeniny. 

Obě části  této práce pro mě byly velmi přínosné, jelikož jsem měla možnost 

podrobně  porozumět  teorii  týkající  se  této  problematiky  a  následně  tyto  poznatky 

aplikovat v praxi při práci s pacientem. Během souvislé odborné praxe jsem si mohla 

ověřit doposud získané dovednosti a znalosti. Práce s pacientkou byla příjemná, jelikož 

k terapii přistupovala pozitivně. Velmi mě motivoval její dobrý pocit ze zlepšení jejího 

zdravotního stavu. 

Cílem, který jsem si stanovila v úvodu, bylo získání a zpracování teoretických 

poznatků  o  Collesově  zlomenině,  následné  využití  vybraných  fyzioterapeutických 

metod a postupů při terapii a vypracování kazuistiky a záznamu průběhu rehabilitační 

péče. Všechny cíle se mi podařilo splnit.
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INFORMOVANÝ SOUHLAS

Vážená paní, vážený pane,                                        

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 
a  zákonem  č.  110/2019  Sb.  –  o  zpracování  osobních  údajů,  Helsinskou  deklarací, 
přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších 
změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně  závaznými právními předpisy Vás 
žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie 
prováděné  v rámci  praxe v Nemocnici  Brandýs  nad  Labem,  kde  Vás  příslušně 
kvalifikovaná  osoba  seznámila  s Vaším  vyšetřením  a  následnou  terapií.  Výsledky 
Vašeho  vyšetření  a  průběh  Vaší  terapie  bude  publikován  v rámci  bakalářské práce 
na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta  s dg. Collesovy 
zlomeniny.

Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta 
s Collesovou zlomeninou.

Získané  údaje,  fotodokumentace,  průběh  a  výsledky  terapie  budou  uveřejněny 
v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data  nebudou uvedena a budou 
uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 
nebyla zneužita.

Jméno a příjmení řešitele: ..........................

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 podrobně 
vysvětlila,  a  že  jsem měl(a)  možnost  si  řádně a  v dostatečném čase  zvážit  všechny 
relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 
odpovědi  na  své  dotazy.  Byl(a)  jsem  poučen(a)  o  právu  odmítnout  prezentování 
a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 
následně informovat řešitele.

Místo, datum ....................

Jméno a příjmení pacienta  ..............................................  

Podpis pacienta: ..............................
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