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Abstrakt
Autor: Mgr. Ondřej Pavlovič
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře distální části radia
Cíl: Cílem teoretické části práce je shrutí poznatků, týkajících se zlomeniny distálního
radia, cílem praktické části je popsat fyzioterapeutickou péči o pacienta po fraktuře
distální části radia formou kazuistiky a následného zhodnocení terapie.
Metody: Práce je rozdělena do dvou částí. V první, obecné části jsou nastíněny základní
teoretické poznatky, týkající se zlomenin distální části radia, včetně anatomických
a kineziologických souvislostí, etiologie, epidemiologie a klasifikace zlomenin, a běžně
užívaných diagnostických metod a terapeutických možností. Druhá, praktická část
obsahuje kazuistiku pacienta s touto diagnózou, záznam vstupního a výstupního
kineziologického vyšetření, včetně všech provedených terapií a celkového závěrečného
zhodnocení jejich efektu.
Výsledky: V průběhu terapie došlo k zlepšení rozsahu pohybů, zmírnění bolestivosti
a otoku a pozitivnímu ovlivnění reflexních změn měkkých tkání a svalových dysbalancí
postižené končetiny. Výsledky byly zaznamenány subjektivně pacientem i objektivně
vyšetřením.
Závěr: Cílů práce bylo dosaženo.
Klíčová slova: Fraktura, distální radius, úraz, předloktí, ruka, terapie, kazuistika,
fyzioterapie

Abstract
Author: Mgr. Ondřej Pavlovič
Title:Physiotherapeutic treatment of a patient after distal radius fracture: a case study
Objectives: The objective of the theoretical part is to summarize general theoretical
backgroud regarding distal radius fractures (DRF), objective of the special part is to
present a case study describing physioterapeutic treatment of a patient after DRF.
Methods: This thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part, general
principles of DRF are described, including anatomic and kinesiologic relatioships,
etiology and epidemiology of fractures and their respective classifications, commonly
used diagnostic methods and therapeutic possibilities. Second, special part is a case
study of a patient after DRF. It includes initial and final examination, description of all
therapeutical units and final evaluation of its therapeutical effect.
Results: Patient‘s condition improved, with significant reduction of pain and swelling.
There was notable improvement in range of motion and also positive influence on
associated soft tissue changes and muscle imbalances of injured arm. Results were both
noted subjectively by the patient and measured objectively through examination.
Conclusion: Objectives of this thesis were met.
Keywords: Fracture, distal radius, DRF, trauma, injury, hand, forearm, therapy,
phyisotherapy, case study
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SEZNAM ZKRATEK
ADL – activities of daily living, aktivity
všedního dne

HSS – hluboký stabilizační systém
HSSP – hluboký stabilizační systém
páteře

AEK – Agisticko-excentrické kontrakce
(metoda)

KR – kineziologický rozbor

AGR – Antigrafitační relaxace (metoda)

Lp – Lumbální páteř

ASK - artroskopie

MCP – Metakarpofalangové klouby

Bilat. – bilaterálně

PIP – proximální interfalangové klouby

BPN – bez patologického nálezu

PIR -

CLPA – Centrum léčby pohybového
aparátu

PNF – Proprioceptivní neuromuskulární
facilitace (metoda)

CT – computer tomography, počítačová
tomografie

RHB - rehabilitace

DIP – distální interfalangový kloub

RTG - rentgen

DK – dolní končentina

SCM - sternocleidomastoideus

DKK – dolní končetiny

SIAS - spina iliaca anterior superior

DRF – distal radius fracture (zlomenina
distálního radia)

SIPS – spina iliaca anterior posterior
ThL – thorako-lumbální

HK – horní končetina
PHK – Pravá HK

VKR – vstupní kineziologický rozbor

LHK – Levá HK

VýKR – Výstupní kineziologický rozbor

HKK – horní končetiny
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1. ÚVOD
Tématem této bakalářské práce je kazuistika pacienta po zlomenině distálního radia
(DRF) a je rozdělena na dvě hlavní části - obecnou a speciální. První část obsahuje
anatomický a kineziologický popis předloktí a ruky, následuje oddíl o zlomeninách a jejich
klasifikacích, hojení a možnostech jejich diagnostiky, přičemž je následně podrobněji
rozebrána problematika zlomenin distálního radia. Závěr teoretické části je pak věnován
pricipům a možnostem terapie DRF.
Druhá část je zpracováním kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po
zlomenině distální části radia, která proběhla během souvislé měsíční bakalářské praxe
v Centru Léčby Pohybového Aparátu (CLPA) v Praze v době od 11.1.2021 do 5.2.2021.
Obsahuje anamnézu, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, popis všech terapií
a závěrečné zhodnocení výsledného efektu. Terapií proběhlo celkem 8 a byly při nich
použity různé terapeutické metody a postupy, vyučované v rámci studia na FTVS UK,
případné pokročilejší techniky byly prováděné pod odbornou supervizí.
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2. ČÁST OBECNÁ:
2.1.

Anatomie - nadloktí, předloktí a ruky

2.1.1. Kosti
Kostru horní končetiny tvoří lopatka, klíční kost, kost pažní, kosti loketní a vřetenní,
a kosti ruky – zápěstní a záprstní kosti a jednotlivé kůstky článků prstů.
Pažní kost (humerus) je nejdelší kostí celé horní končetiny. Proximodistálně ji lze
rozdělit na tři hlavní části: hlavice (caput humeri), tělo (corpus humeri) a condylus humeri,
distální konec s kloubními plochami, jamkami a dvěma epikondyly. Caput humeri nese
přibližně kulovitou kloubní plochu, odpovídající cca 1/3 až 2/5 povrchu koule a tvořící
hlavici ramenního kloubu. Při jejím obvodu se upíná kloubní pouzdro a na kosti toto
odpovídá anatomickému krčku (collum anatomicum).(Dauber 2007)
Pod hlavicí jsou ventrolaterálně umístěná dvě vyvýšená místa svalových úponů.
Velký hrbolek (tuberculum majus humeri), vybíhající laterálně, je od ventromediálněji se
nacházejícího malého hrbolku (tuberculum minus humeri) oddělen žlábkem (sulcus
intertubercularis), kterým probíhá šlacha dlouhé hlavy m. biceps brachii. Oba hrbolky
distálně pokračují hranami (crista tuberculi majoris et minoris), na něž se upínají některé
svaly pletence pažního. Pod těmito hrbolky se také hlavice pažní kosti zužuje v chirurgický
krček (collum chirurgicum), jehož název je odvozen díky častému výskytu zlomenin právě
v tomto místě. (Čihák 2011)
Na nahoře válcovitém a distálně spíše trojbokém těle humeru lze zhruba uprostřed
nalézt vyvýšenou drsnatinu (tuberositas deltoidea) pro úpon stejnojmenného svalu. Tělo
humeru plynule přechází v distální část, condylus humeri, na kterém jsou dvě kloubní
plochy: capitulum humeri, hlavička kosti pažní, pro skloubení s radiem a trochlea humeri,
kladka kosti pažní, pro skloubení s ulnou. Vzadu najdeme hlubokou jámu, fossa olecrani,
kam se při extenzi lokte vkládá olecrannon ulnae. Na stranách distální části vystupují dva
epikondyly, vnitřní (epicodylus medialis) a vnější (epicondylus lateralis), pro začátky
9

předloketních svalů. Za vnitřním epikondylem je sulcus nervi ulnaris, žlábek pro loketní
nerv. (Dylevský 2009a; Netter 2018)
Vřetenní kost (radius), jedna ze dvou kostí předloktí, uložená laterálně od ulny,
tedy na palcové straně. Jedná se o dlouhou kost, na níž rozlišujeme tři hlavní části:
proximálně uloženou hlavici radia (caput radii), tělo (corpus radii) a distální konec radia
(Dauber 2007). Hlavice má tvar úzkého válce, nahoře s mělkým vyhloubením pro
skloubení s pažní kostí. Po obvodu je válcová kloubní plocha pro spojení s loketní kostí;
celá hlavice je potažena souvislou hyalinní chrupavkou. Pod hlavicí je radius zúžen ve
válcovitý krček (collum radii) pod nímž se nachází drsnatina vřetenní kosti (tuberositas
radii) pro úpon šlachy m. biceps brachii. Distální konec radia je rozšířen a směrem
k palcové straně vybíhá v bodcovitý výběžek (processus styloideus radii), na protější straně
je pak zářez s kloubní plochou pro skloubení s loketní kostí (incisura ulnaris). Distálně
hledící prohloubená plocha tvoří kloubní jamku pro spojení s proximální řadou karpálních
kostí a tedy připojení kostry ruky k předloktí (Čihák 2011; Dylevský 2009a)
Loketní kost (ulna) je mediální z obou předloketních kostí, v supinaci je tedy na
malíkové straně. Na proximální straně je široká a distálně se zužuje, skládá se ze tří úseků:
proximální část ulny, tělo (corpus ulnae) a hlavice (caput ulnae). Proximální část je tvořená
masivním ventrálně konkávním hákem, jehož proximální konec se nazývá okovec
(olecrannon), který při extenzi lokte zapadá do fossa olecrani na humeru a je velmi dobře
hmatný. Konkávní plocha tvoří kladkovité kloubní spojení s kondylem pažní kosti, na
jejímž laterálním okraji se nachází zářez s válcovitou kloubní plochou pro skloubení
s hlavicí vřetenní kosti. Distálně se nachází drsnatina pro úpon m. brachialis, tuberositas
ulnae.Tělo loketní kosti je trojhranné, laterální (zevní) hrana ostře vstupuje a je úponem
mezikostní blány (membrana onterossea), rozepjaté mezi oběma kostmi předloktí. Hlavice
ulny je útlá a nasedá na štíhlý konec loketní kosti. Laterálně a vřenu na ní se nachází
válcovitá kloubní plocha pro spojení s incisura ulnaris na radiu. Hlavice dorzomediálně
vybíhá v ostrý bodcovitý výběžek (processus styloideus), který je spolu s hlavicí často
viditelný i hmatný na hřbetní straně dolního konce předloktí. (Čihák 2011; Netter 2018;
Dylevský 2009a)
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Kosti ruky
Kosti ruky zahrnují tři oddíly: zápěstí (carpus), záprstí (metacarpus) a články prstů
(phalanges)
Zápěstí (ossa carpi) se skládá z 8 nepravidelných, rozličně tvarovaných kostí,
složených zhruba do dvou řad po čtyřech a tvoří dorsálně mírně vyklenutou klenbu.
Proximální řadu tvoří radiálně umístěná člunkovitá/loďkovitá kost (os scaphoideum),
poloměsíčitá (os lunatum) uprostřed, ulnárně trojhranná (os triquetrum) a k ní palmárně
připojená kost hrášková (os pisiforme). První tři jmenované tvoří směrem k předloktí
konvexní kloubní plochu pro spojení s vyhloubenou plochou distálního konce radia.
Distální řad tvoří (radioulnárně) kost trapézová (os trapezium; dříve k. mnohohranná větší
– os mutangulum majus)proti palci, kost trapézovitá (os trapezoideum; dříve
k. mnohohranná menší – os mutangulum minus), položená proti druhému prstu, kost
hlavatá (os capitatum) proti třetímu prstu a proti čtvrtému a pátemu prstu kost hákovitá (os
hamatum).

Obr. 1 - Skiagram zápěstí, předozadní projekce, bpn. Převzato z Žvák et al. (2006).
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Metakarpální (záprstní) kosti odpovídají počtu prstů, mají podobnou stavbu a tvar
a jsou radioulnárně očíslovány (1.=palcový až 5.=malíkový). Formují střed dlaně a jejich
hlavice jsou dobře patrné na hřbetní straně dlaně, obzvláště při flexi prstů. Články prstů
(ossa digitorum manus) jsou po dvou na palci a po třech na ostatních prstech, přičemž na
každém článku rozeznáváme bazi, tělo a hlavici. (Čihák 2011; Dylevský 2009a; Standring
2008)

2.1.2. Kloubní spojení předloktí a ruky
Loket je složený kloub, jelikož v něm stýkají tři kosti, humerus, ulna a radius,
a tedy jsou jeho součástí tři různé kloubní artikulace. Humeroulnární kloub je téměř
jednoosé kladkovité spojení mezi trochleou humeri a incisurou trochlearis ulnae,
humeroradiální kloub spojuje hlavičkou humeru a konkávní mělkou jamkou na proximální
plošce hlavice radia (fovea capitis radii). Proximální radio-ulnární spojení je jednoosé
kolové spojení, ve kterém artikuluje obvodová kloubní ploška (circumferentia articularis)
hlavice radia a incisura radialis ulnae.(Netter 2018)
Kloubní pouzdro obemyká všechna tři spojení, přičemž nechává volné epikondyly
humeru pro začátky předloketních svalů. Je celkově tenké, se slabými místy ventrálně, kde
se při ohnutí kloubu skládá v příčné řasy, a dorsálně nad fossa olecrani, kde je chráněno
úponovou šlachou m. triceps brachii. Pouzdro je zesíleno dvěma postranními vazy (lig.
collaterale ulnare et radiale), případně i čtyřhranným vazem (lig. quadratum)
a prstencovitým vazem (lig. annulare radii), fixujícím krček radia k ulně. (Čihák 2011;
Drake et al. 2015; Dylevský 2009a)
Membrana interossea je tenký a široký pruh kolagenního vaziva rozepjatý mezi
interoseálními hranami předloketních kostí. Vazivové snopce směřují převážně
distomediálně s příležitostnými distolaterálně směřujícícmi zadními snoupci. Tato blána
fixuje obě předloketní kosti a tvoří podklad pro začátky hlubokých vrstev předloketních
svalů. Příležitostně také působí jako transmisní struktura, tzn. přenáší proximálně směřující
tlakové síly (např. náraz), tuto funkci ovšem plní pouze ve středové pozici mezi pronací
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a supinací, kdy je maximálně napjatá. Mnohem častěji je ale ruka při nárazu v plné pronaci,
a v tom případě přenos těchto sil probíhá přes radius na humerus. (Drake et al. 2015)
Distální radioulnární kloub (Articulatio radioulnaris distalis) je jednoosé
skloubení distálních konců obou kostí předloktí, jehož kloubní plochy tvoří caput ulnae
a incisura ulnaris radii. Kloubní pouzdro, společné pro radiokarpální, mediokarpální
i radioulnární spojení, je dostatečně volné, aby byl umožněn supinačně-pronační pohyb
(Dylevský 2009a)
Klouby ruky
Articulatio radiocarpalis je dvouosé ovoidní (vejčité či elipsoidní) kloubní spojení
utvořené artikulací distálního konce radia a spojené chrupavky třech karpálních kostí
proximální řady, scaphoideum, lunatum et triquetrum. V neutrální pozici jsou v kontaktu
s radiem pouze scaphoideum a lunatum, triquetrum se dostává do pozice pouze
v maximální addukci zápěstí. (Dylevský 2009a; Maňák a Dráč 2012)
Střední kloub zápěstí (articulatio mediocarpalis) je skloubení proximání a distální
řady zápěstních kůstek, probíhá zhruba ve tvaru příčně položeného písmene S a její kloubní
plošky jsou dány styčnými plochami jednotlivých kůstek. Řadí se sem i art. ossis pisiformis
mezi os pisiforme a os triquetrum.(Maňák a Dráč 2012)
Mezikarpální klouby (articulationes intercarpales) menší pohyblivosti spojují
navzájem kosti jedné kloubní řady. articulationes carpometacarpales spojují distální řadu
zápěstních kůstek s bazemi metakarpů, artt. intermetacarpales spojují navzájem baze 2.-5.
metakarpu. Tato spojení jsou funkčně méně významná, s výjimkou palce. Palcový kloub,
articulatio carpometacarpalis pollicis, je specificky tvořený sedlový kloub, dovolující
dvojí na sebe kolmý pohyb, což z něj dělá nejpohyblivější kloub ruky. Kloubní plochy tvoří
os

trapezium

a

baze

palcového

metacarpu.

Metakarpofalangové

klouby

(artt.

metacarpophalangeales, MP klouby) spojují hlavičky metacarpů s bazemi proximálních
článků prstů. Mezičlánkové klouby (artt. interphalangeales, IP klouby) spojují jednotlivé
články prstů, u 2.-5. prstu pak lze najít i označení PIP (proximální IP kloub) a DIP (distální
IP kloub). (Čihák 2011; Dauber 2007; Dylevský 2009a; Standring 2008)
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2.1.3. Rozdělení svalů předloktí a ruky
Svaly předloktí se v české literatuře dělí do třech skupin - přední či palmární,
laterální a zadní či dorzální (Čihák 2011; Dylevský 2009a).
Přední skupina obsahuje 4 vrstvy svalů, většinou se jedná o flexory a pronátory.
V první vrstvě jsou čtyři svaly: m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris
longus, a m. flexor carpi ulnaris; druhou vrstvu tvoří m. flexor digitorum superficialis, ve
třetí vrstvě jsou m. flexor digitorum profundus a m. flexor pollicis longus, ve čtvrté,
nejhlubší vrstvě se nachází m. pronator quadratus.
Laterální

skupina

obsahuje

čtyři

svaly

ve

dvou

vrstvách;

povrchově

m. brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis
a v druhé, hluboké, vrstvě pak m. supinator.
Zadní skupinu tvoří 2 vrstvy svalů, jedná se především o extenzory prstů.
V povrchové jsou m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi a m. extensor carpi
ulnaris, v hluboké pak m. abductor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis, m. extensor
pollicis longus a m. extensor indicis.
Ruka nemá vlastní svaly na dorsální straně, na straně dlaňové pak lze svaly dělit do
čtyř skupin: thenarová skupina, hypothenarová skupina, musculi lumbricales a musculi
interossei.
Thenarovou skupinou, utvářející palcový val neboli thenar, jsou m. abductor pollicis
brevis, m. flexor pollicis brevis, m. opponens pollicis a m. adductor pollicis.Hypothenarová
skupina, podmiňující malíkový val, je tvořena m. palmaris brevis, m. abductor digiti
minimi, m. flexor digiti minimi brevis a m. opponens digiti minimi. Musculi lumbricales
jsou čtyři štíhlé dlouhé svaly, uložené v dlani. Začínají na šlachách m. flexor digitorum
profundus a jdou na bazi proximálního článku II. až V. prstu a do přilehlých aponeuróz.
Musculi interossei jsou uloženy v intermetakarpálních prostorech. V závislosti na přesném
umístění jsou celkem tři palmární a čtyři dorsální, vždy rozloženy podle osy jdoucí třetím
prstem. Palmární svírají a dorzální naopak roztahují vějíř prstů. (Čihák 2011; Dylevský
2009a)
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Obr. 2 - Schéma příčných řezů předloktí. Převzato z Standring (2008).
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Obr. 3 - Začátky a úpony svalů na kostech předloktí. Převzato z Standring (2008).
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Obr. 4 - Začátky a úpony svalů na kostře ruky. Převzato z Standring (2008).

17

2.1.4. Inervace předloktí
Horní končetina je inervována kořenově z C5 – T1, s menšími přídatnými spojkami
z C4 či T2. Tyto kořeny se vzájemně proplétají a tvoří pažní pleteň, plexus brachialis. Tu
po spojení kořenových nervů tvoří nejprve tři hlavní kmeny (truncus superior, medius et
inferior), které po dalším větvění a odstupu nervů pro svaly pletence pažního utváří tři
svazky, pojmenované podle pozice relativně k a. axillaris či a. subclavia (fasciculus
lateralis, medialis et posterior) (Dauber 2007; Standring 2008). Dělit výstupy z plexus
brachialis lze i v závislosti na místě odstupu vůči klíční kosti na dvě části, pars
supraclavicularis, inervující svaly v oblasti ramene a pletence pažního, a pars
infraclavicularis, z nějž odstupuje několik hlavních nervů – n.axillaris, n. musculocutaneus,
n. medianus, n. ulnaris a n. radialis. (Dylevský 2009a)

Obr. 5 - Dermatomy HK; A=anteriorní pohled, B=posteriorní pohled. Převzato z Paulsen a
Waschke (2013).
.
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Obr. 6 - Plexus brachialis a nervy HK. Převzato z Paulsen a Waschke (2013)
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N. axillaris (C5, C6) inervuje deltový sval a m. teres minor a senzitivně inervuje
oblast ramene a deltu. N. musculocutaneus (C5 – C7) proáží m. coracobrachialis
a zásobuje jej, m. brachialis a m. biceps brachii. Končí jako n. cutaneus antebrachii
lateralis, zásobující senzitivně kůži na laterální straně předloktí. N. medianus (C6-8, T1)
nemá větvě v nadloktí, sestupuje v sulcus bicipitalis medialis na předloktí mezi m. flexor
digitorum superficialis et profundus a skrze canalis carpi do dlaně. Motoricky inervuje
téměř celou přední skupinu svalů předloktí (kromě m. flexor carpi ulnaris a ulnární části
m. flexor digitorum profundus, tzn pro IV a V. prst) a svaly thenaru a radiálním dvěma
lumbrikálním svalům. Na ruce senzitivně inervuje palmární část thenaru a palce, ukazováku
a prostředníku. N. ulnaris (C7, C8, T1) nemá, stejně jako n. medianus, větve v nadloktí; do
předloktí sestupuje za mediálním epikondylem humeru a dále pokračuje po ulnární straně
předloktí, přes retinaculum musculoru flexorum carpi přechází do dlaně a dále se větví.
Motoricky inervuje m. flexor carpi ulnaris a část m. flexor digitorum profundus pro IV a V.
prst (viz výše), svaly malíku, v dlani svaly hypothenaru, m. adductor pollicis, hluboké svaly
ruky (mm. interossei, mm. lumbricales III. et IV.). Na ruce senzitivně inervuje malíkovou
část a ulnární část prsteníku N. radialis (C5-8, T1) spirálovitě obkružuje humerus po zadní
straně v sulcus nervi radialis, následně mezi m. brachioradialis a m. brachialis. V loketní
krajině se dělí na povrchovou a hluboukou větev. Povrchová větev zásobuje m. supinator,
m. abductor pollicis longus a extenzory zápěstí a prstů, tedy celou dorzální a laterální
skupinu svalů předloktí. (Dauber 2007; Dylevský 2009a; Standring 2008; Netter 2018)
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2.2. Kineziologie předloktí a ruky

2.2.1. Funkce horní končetiny
“Lidské horní končetiny jsou uchopovacím a manipulačním orgánem člověka a slouží
k sebeobsluze, práci i ke komunikaci a účstní se aktivně při udílení nebo přijímání
kinetické energie.” (Véle 2006)
I když při práci a manipulaci pracují obě ruce současně, velmi často fungují
asymetricky, kdy jedna ruka má vedoucí, dominantní roli (většinou pravá), a druhá má roli
spíše podpůrnou. Přestože jsou horní končetiny mnohem méně vázány na osový systém těla
a lze je i funkčně vymanit ze zkříženého lokomočního vzoru, těžko se obejdou bez základní
trupové a pletencové stability, potřebné pro jejich efektivní funkci. (Véle 2006)
Užití pro lokomoci se v dospělosti objevuje v činnostech sportovního typu, případně
jako dopomoc při vstávání ze sedu, při chůzi s pomůckami (například francouzské hole
nebo berle) (Kračmar et al. 2016). Někteří autoři vyzdvihují její roli v mechanismu kroku,
působící jako protizávaží, sloužící ke kompenzaci hrudní rotace a stabilizaci hlavy,
případně její aktivní pomoc při namáhavé propulsi (Earls 2014).
Horní končetina je v zásadě řetězec různě pohyblivých článků. Kořenový kloub
horní končetiny – ramenní kloub, je nejpohyblivějším kloubem těla a nastavuje potenciální
pozici celé paže v prostoru, loketní kloub nastavuje vzdálenost akrální funkční jednotky –
ruky - vůči trupu a hlavě (Dylevský 2009b). Ruka vládne obrovskou pohyblivostí s velmi
jemně odstupňovaným rozsahem pohybu a její svaly, především ty ovládající palec, mají z
horní končetiny nejmenší motorické jednotky, díky čemuž lze generovat nejjemnější
diferencovaný pohyb i velmi silný úchop.(Kračmar et al. 2016; Véle 2006)
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2.2.2. Loket
Loketní kloub díky své stavbě umožňuje měnit vzdálenost ruky od ramene či hlavy
a zároveň ruku rotovat podél osy předloktí, obojí jsou pohyby důležité pro každodenní
manipulaci, například při jídle.
Flexi v lokti zajišťují m. biceps brachii, m. brachialis a m. brachioradialis.
Účinnost těchto svalů není ve všech polohách lokte stejná, pro m. biceps brachii je největší
při flexi kolem 90°, pro m. brachioradialis mezi 100°-110° flexe. V těchto úhlech je směr
tahu svalů rovnoběžný s ramenem páky (předloktí), a tudíž je veškerá síla použita k flexi.
M. brachialis je také jedním z mála svalů v těle s jedinou funkcí. Pomocné svaly při flexi
lokte jsou m. extensor carpi radialis longus a m. pronator teres. (Kapanji 2011) Dylevský
(2009b) mezi pomocné svaly flexe lokte řadí i m. flexor digitorum superficialis a m. flexor
carpi ulnaris.
Extenze závisí pouze na jediném svalu, m. triceps brachii. Díky tomu, že jeho
dlouhá hlava (caput longum) působí i přes glenohumerální kloub, efektivita svalu při
extenzi lokte závisí nejen na pozici lokte, ale i na pozici ramene. V semiflexi lokte (20°30°) je triceps nejefektivnější, s rostoucí vzdáleností na obě strany maximální síla klesá.
Díky rozdílnému bodu otáčení pro humerus a úponu dlouhé hlavy tricepsu je m. triceps
brachii schopen největší sílu vyprodukovat v extenzi lokte při simultánní extenzi ramene
z flexe kolem 90°, jako když dřevorubec štípe dříví. Oproti tomu nejslabší je v extenzi lokte
při současné flexi ramene, jako při úderu nebo vrhu, protože jsou v tu chvíli kladeny na
dlouhou hlavu dva antagonistické požadavky (natažení pro flexi ramene a kontrakce pro
extenzi lokte). (Kapanji 2011) Dylevský (2009b) mezi pomocné extenzory řadí
m. anconeus, m. extensor carpi radialis longus et brevis a m. extensor digitorum.
Pronace, otáčení palcem dovnitř či dlaní dolů. je výrazně slabší, než supinace,
otáčení palcem zevně a dlaní nahoru. Při pronaci se dvě předloketní kosti kříží, kdy je
radius vůči ulně laterálně v proximální části a mediálně v distální. Pronaci obstarávají
m. pronator teres, působící s flexí ruky a m. pronator quadratus. Hlavním supinátorem
ruky je m. biceps brachii, dalším je m. supinator. M. brachioradialis pomáhá do pronace
z extrémní supinace a do supinace z extrémní pronace. (Dylevský 2009b) Z pohybů horní
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končetiny je pronace-supinace nejdůležitější, jelikož umožňuje orientaci ruky a hraje tak
zásadní roli v naprosté většině manuálních činností (čištění, jídlo, práce, sebeobsluha).
(Kapanji 2011; Véle 2006)
Rozsah pohybu, standartně měřený z nulového postavení (kdy je osa humeru
a předloktí v rovině) je zhruba 145-150° do aktivní flexe, při extenzi za výchozí nulové
postavení hovoříme o hyperextenzi. Ta je kvůli menšímu olecranonu častější u žen.
Pronace i supinace ze střední polohy při 90° flexi v lokti se pohybuje mezi 80°-90°.
(Kendall et al. 2010; Véle 2006)

2.2.3. Zápěstí a ruka
Zápěstí a ruka jsou sice anatomicky bohatě členěny, avšak funkčně tvoří jeden
celek. V zápěstí, tedy v radiokarpálním a mediokarpálním skloubení, lze rozeznávat flexi
a extenzi (někdy též zvané volární či palmární flexe a dorsální flexe) a abdukci a addukci
(někdy též radiální a ulnární dukce). Cirkumdukce je pak kombinací pohybů v obou těchto
osách.
Rozsah pohybu do abdukce nepřesahuje 15°, do addukce je kolem 45° (2-3x větší
rozsah), rozsah flexe a extenze je zhruba do pravého úhlu (85° - 90°), přičemž v pronaci se
razantně zmenšuje (Kapanji 2011; Kendall et al. 2010) Palmární flexi zajišťuje m. flexor
carpi radialis et ulnaris a m. palmaris longus, pomocné svaly jsou m. abductor pollicis
longus a m. flexor digitorum superficialis et profundus. Extenzi provádí m. extensor carpi
radialis longus et brevis a m. extensor carpi ulnaris, pomocnými svaly jsou m. extensor
digitorum, m. extensor pollicis longus et brevis. Radiální dukci (abdukci) realizuje
m. extensor carpi radialis longus et brevis a m. flexor carpi radialis, pomocné svaly jsou
m. flexor pollicis longus a m. extensor pollicis longus et brevis. Ulnární dukci (addukci)
zápěstí vykonávají m. extensor carpi ulnaris a m. flexor carpi ulnaris, pomocné svaly
nejsou známé. (Dylevský 2009b)
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Osm karpálních kůstek, uspořádaných do dvou řad po čtyřech, tvoří spolu
s retinaculum musculorum flexorum karpální tunel, kudy společně se šlachami flexorů
zápěstí a prstů prochází cévně-nervový svazek zásobující oblast dlaně (Maňák a Dráč 2012)
Prsty jsou tvořeny pěti metakarpálními a čtrnácti falangeálními kůstkami a jejich
pohyblivost je základem pro kvalitní úchopové funkce. Rozsah v metakarpo-falangeálních
kloubech je cca 100°-135° při flexi-extenzi (přičemž 90° z nulového postavení do flexe
a 10-45° do extenze) a rozsah abdukce-addukce je cca 45°. Rozsah flexe-extenze v PIP je
zhruba 100° a DIP asi 70°. (Kendall et al. 2010; Véle 2006) Flexi prstů čistě v MP
kloubech vykonávají mm. lumbricales, mm. interossei palmares et dorsales, za pomoci
m. flexor digitorum superficialis et profundus a m. flexor digiti minimi brevis.Extenze prsů
v MPkloubech je zajištěna m. extensor digitorum,m. extensor indicis a m. extensor digiti
minimi. Abdukci prstů realizují mm. interossei dorsales a m. abductor digiti minimi za
pomoci prvních dvou lumbrikálních svalů. Addukci prstů vykonávají mm. interossei
palmares, pomocnými svaly jsou m. extensor indicis a třetí a čtvrtý lumbrikální sval.
(Dylevský 2009b)
Palec má pouze dva články, nicméně díky jeho schopnosti opozice a jemných
pohybů hraje velmi důležitou roli v úchopových funkcích, bez něj ruka ztrácí podstatnou
část svého funkčního potenciálu. Palec tedy má schopnost opozice a zpětné repozice,
abdukce a addukce. Opozici palce zajišťuje m. opponens pollicis za případné pomoci
abduktorů flexorů a adduktorů palce. Repozici pak realizují m abductor pollicis longus et
brevis. Addukci palce zajišťuje m. abductor pollicis, pomocnými svaly jsou m. flexor
pollicis longus et brevis, m. opponens pollicis, m. extensor pollicis longus a m. interosseus
dorsalis I. Abdukci palce zajišťuje m. abductor pollicis longus et brevis, pomocný sval je
m. extensor pollicis brevis. (Dylevský 2009b)
Ačkoliv lze jednotlivé komponenty pohybu palce, potažmo ruky, testovat například
svalovým testem či měřit rozsahy goniometrem, není takto možno dokonale hodnotit
kvalitu a postihnout všestrannost funkcí ruky, závisející mnohem více na koordinaci
a načasování jednotlivých složek pohybu a jejich propojení se složkami CNS, než na hrubé
motorické síle. (Kapanji 2011; Véle 2006).
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2.2.4. Úchopy
Úchop je základním pohybovým projevem ruky. Díky velké variabilitě pohybů
a možností nastavení jednotlivých částí ruky lze popisovat řadu typů úchopů.
Kapanji (2011) je klasifikuje následovně (v závorkách jsou názvy v české literatuře
nejčastěji používaných (Véle 2006; Kolář et al. 2009), případně kurzívou pro představu
i použití v ADL).
-

Statické
-

Digitální (prstové)
-

Bidigitální (nejčastěji palec a ukazovák)

-

-

Terminální opozice (Štipec)

-

Subterminální opozice (Pinzeta)

-

Subtermino-laterální opozice (Klíčový)

-

Interdigitální latero-laterální (cigaretový)

Pluridigitální
-

Tridigitální (palec, ukazovák a prostředník) - jezení
rukama, držení tužky

-

-

Tetradigitální

-

Pentadigitální - držení misky či hrnečku shora

Palmární (zahrnují prsty i dlaň)
-

Digito-palmární (bez opozice palce) – úchop volantu

-

Plně palmární
- Válcový - držení násady
- Kulovitý - držení tenisového míčku

-

Symetrické (centralizované či směrové) – držení šroubováku s
položeným ukazovákem v ose předloktí (pronace/supinace)

-

Závislé na gravitaci - talíř naplocho na dlani

Dynamické – zahrnují drobný pohyb během statického držení – škrtání

zapalovačem, střihání nůžkami, jezení hůlkami, stisknutí hlavice u spreje
(deodorantu například) a obrovská spousta dalších.
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Legenda: A - Terminální opozice, B - Terminální opozice, C - Tetradigitální úchop, D - Pentadigitální
úchop, E - Centralizovaný úchop, F - Dva úchopy závislé na gravitaci, unilaterální a bilaterální

Obr. 7 - Vybrané druhy úchopů. Převzato a upraveno z Kapanji (2011).
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2.3.Zlomeniny obecně
Zlomenina je přerušení kontní integrity a kontinuity a její rozdělení ve dva nebo
více navzájem pohyblivých fragmentů, nejčastěji vlivem traumatu. Lze je klasifikovat
a dělit podle různých parametrů, přičemž některé tyto kategorie jsou čistě popisné, jiné mají
klinický význam a mohou se někdy i kombinovat.

2.3.1. Klasifikace zlomenin
Podle stavu kostní tkáně se zlomeniny rozdělují na traumatické (vzniklé úrazem),
únavové (stresové), patologické (vzniklé v terénu jiného onemocnění – zánět, nádor)
a osteoporotické (u starých pacientů). Podle mechanismu vzniku se dělí na přímé, nepřímé
a střelné, způsobené ohnutím, torzí, translací, tahem a kompresí. Další možné klasifikace
jsou dle lokalizace (dia-/meta-/epifyzární), dislokace (dislokované a nedislokované),
průběhu lomné linie (ta může probíhat šikmo, podélně, příčně, spirálně a na kloubních
hlavicích

může

linie

nabývat

tvaru

písmene

T,

Y

či

V),

počtu

úlomků

(jednoduché/komplexní), integrity kožního krytu (uzavřené/otevřené) či stavu měkkých
tkání (Dungl 2014)
Nejednotnost v různých typech klasifikace zlomenin dle různých autorů a konsenzů
se pokouší odstranit tzv. AO klasifikace. Používá alfanumerický kód a vychází ze dvou
hlavních charakteristik- lokalizaci zlomeniny a její morfologické charakteristiky (Dungl
2014; Pilný et al. 2017)
Lokalizace zlomeniny je označena prvním číslem (1 – humerus, 2 – předloktí, 3 femur, 4 – bérec, 5 – páteř, 6 – pánev, 7 – ruka, 8 – noha, 9 – ostatní kosti), druhé číslo
označuje segment dané kosti (1 – proximální epifýza a metafýza, 2 – diafýza, 3 – distální
metafýza a epifýza, 4 – oba kotníky hlezna).
Morfologie zlomeniny je označena písmeny A až C. U proximálního (1) a distálního
(3) segmentu označují písmena A, B či C, nakolik zasahuje lomná linie do kloubu (A značí
zlomeninu

extraartikulární,

B

zlomeninu
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částečně

zasahující

do

kloubu

a C intraartikulární). U fraktur středního segmentu kosti (2) označují písmena počet úlomků
(A pro jednoduchou dvojúlomkovou zlomeninu, B víceúlomkovou s mezifragmentem a
C víceúlomkovou tříštivou / komplexní zlomeninu). (Dungl 2014; Pilný et al. 2017)

2.3.2. Diagnostika zlomenin
V anamnéze je třeba zjistit primárně mechanismus úrazu, v rámci fyzikálního
vyšetření se hodnotí deformace končetiny, přítomnost hematomu, krvácení, otoku, palpační
citlivost a bolestivost, případná patologická pohyblivost, či aktivní hybnost akrálních částí.
Typická je palpační bolestivost a omezení hybnosti. Stupeň otoku záleží na případné
dislokaci, poškození měkkých tkání, stavu krevní koagulace a kožního turgoru (Žvák et al.
2006). Diagnostika je dále potvrzena zobrazovacími metodami, z nichž nejčastěji užívaný
je rentgenový snímek (RTG). Kombinace s moderní výpočetní technikou zkvalitnila RTG
snímky, které jsou na digitálních monitorech ostřejší, kvalitnější a kontrastnější a umožnila
sekundární práci s obrazem (měření úhlů, zoom, srovnání s předchozí dokumentací)
a rychlejší dostupnost snímku, například při spolupráci s ošetřujícím lékařem (Dungl 2014).
V současnosti se již experimentuje s diagnostickým využitím umělé inteligence a deeplearningových algoritmů u RTG snímků. (Cheng et al. 2020; Yoon et al. 2021)
Mezi další používané metody pro diagnostiku zlomenin patří CT (computer
tomography), která je indikována v případě pozitivního klinického a negativního RTG
nálezu, či v případě potřeby citlivějšího a přesnějšího zobrazení (Hruby et al. 2021).
Zvýšené náklady na CT jsou vyváženy snížením ostatních výdajů (méně RTG snímků
a opakovaných klinických kontrol). Dalším přínosným vyšetřením je magnetická rezonance
(MRI), která dokáže přesněji odhalit i poranění chrupavek a ligament a má tudíž význam
nejen při diferenciální diagnostice zlomenin, ale pro stanovení i dalších současně vzniklých
poranení. (Maňák a Dráč 2012)
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2.3.3. Terapie a léčba
K léčbě zlomenin se užívá řady různých metod, jejichž použití se liší v závislosti na
typu a závažnosti zlomeniny. Obecně, první možnost je dosažení zhojení zlomeniny, ať již
konzervativním nebo operačním postupem. Další možnost je nahradit zlomené části
aloplastikou (například u fraktur krčku femuru), nebo resekce postižené části kosti (např.
tříštivá zlomenina hlavice radia) Pokud je cíl zhojení zlomeniny, je v případě dislokace
úlomků provést repozici, a to i tehdy, bude-li řešena operačně. Včasná repozice snižuje
rozvoj otoku a zabraňuje výraznějšímu poškození měkkých tkání. (Dungl 2014)

Konzervativní léčba se využívá u jednodušších fraktur, tedy těch s vyhovujícím
postavením framentů a obecně je méně riziková. Podmínkou pro hojení je případná
uzavřená repozice, zajištění fixace fragmentů, nejčastěji sádrovou fixací nebo ortézou,
a odlehčení končetiny až do doby zhojení. Délka imobilizace se odvíjí od typu zlomeniny
a věku a zdravotním stavu pacienta. Nevýhodou je nutnost imobilizace poraněných či
přilehlých kloubů až do doby zhojení, což s sebou přináší řadu potenciálních
komplikací.(Dungl 2014; Kolář et al. 2009)

Mezi operační metody terapie zlomenin patří osteosyntéza, aloplastika a resekční
operace.
Osteosyntéza je nejčastější operační metoda s cílem dosažení zhojení zlomeniny
pomocí fixace implantátem. Z hlediska stability lze rozdělovat osteosyntézu adaptační,
která sice udržuje postravení úlomků, ale musí být doplněna další fixací, a osteosyntézu
stabilní. Jsou používány různé typy implantátů, které lze dělit do několika skupin –
Kirschnerovy (K-)dráty, vázací dráty, šrouby, hřeby a dlahy.
Aloplastika je indikována v případech, kdy hrozí avaskulární nekróza hlavice (krček
femuru, luxační fraktury proximálního humeru), výjimečně i u osteoporotických tříštivých
zlomenin distálního humeru, nerekonstruovatelných zlomenin hlavice radia, některých
zlomenin acetabula a artrotických zlomenin kolenního kloubu. Kloubní náhrady dělíme
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podle rozsahu na hemiartroplastické (například pouze mediální nebo laterální epikondyl
femuru) a totální (úplné).
Resekce byla dříve používána u některých typů zlomenin krčku femuru,
proximálního femuru či hlavice radia, v současnosti však resekci téměř úplně nahradila
aloplastika. Výjimečně se lze setkat s resekcí tříštivých zlomenin hlavice radia, ale pouze
pokud je zachována integrita postranních vazů loketního kloubu a tím i jeho stabilita.
(Dungl 2014; Kolář et al. 2009)

Postupy kombinující prvky konzervativní a operativní léčby se pak nazývají
semikonzervativní metody. U zlomenin distálního radia se jedná například o zavřenou
repozici perkutánní transfixací reponovaných úlomků K-dráty a následné doplnění fixace
sádrovou dlahou, spadá sem i zavřená repozice zlomeniny a její stabilizace pomocí zevního
fixátoru. Externí fixátor snižuje riziko sekundární dislokace fragmentů, avšak za cenu
vyššího rizika infekce. (Loisel et al. 2018; Dungl 2014)

2.3.4. Kostní hojení
Lze rozlišovat tři základní typy hojení – svalkem (někdy též sekundární), štěrbinové
a přímé (primární, kontaktní).
Hojení svalkem je častější a pevnější přirozený způsob hojení. Probíhá v několika
fázích s postupnou diferenciací tkání se stále větší pevností. (Dungl 2014)
První fáze má charakter zánětu, ale záhy se objevují i specifické reakce –
osteoklastická resorbce v místech kontaktu fragmentů a současně tvorba jemných kostních
lamel v okolí místa lomu. V hematomu se z pluripotentních buněk vyvíjí svalek, jehož
buňky rychle proliferují. Čím větší je svalek, tím větší má odolnost vůči mechanickému
namáhání. Následně dochází k diferenciaci svalku – v povrchových vrstvách buněk vzniká
především vazivo, v centrální části spíše churpavčitá tkáň. Osifikace svalku je možná až při
dostatečné míře zpevnění. V centru svalku probíhá chondrogenní osifikace, následně se
v oblasti původní stěny diafýzy kost zahušťuje v kompaktu a dřeňová a periostální část
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svalku postupně řídne. V modelační fázi se přebytečné části svalku z povrchu resorbují,
obnovuje se dřeňová dutina a současně probíhá remodelace a remineralizace kostní tkáně.
Směr přestavby tkáně a výslednou orientaci osteonů určuje dominantní směr tlakových
a tahových sil.
Hojí se takto zlomeniny léčené konzervativně, pomocí zevního fixátoru,
nitrodřeňového hřebu, ale i ne zcela stabilní dlahové osteosyntézy, doba hojení je zhruba
6 týdnů. (Dungl 2014; Kolář et al. 2009)
Pro přímé hojení je potřeba zajistit těsný kontakt fragmentů a jejich kompresi,
fragmenty musejí být vitální a stabilizované, tedy při dosažení tzv. absolutní stability. Hojí
se takto kost po kompresivní osteosyntéze dlahou, která zajišťuje všechny výše zmíněné
podmínky, dále absolutní stabilitu zajistí šrouby, případně kombinace obojího (dlaha
a šrouby). Probíhá tak, že se na periostálním povrchu fragmentů tvoří jen malý
a nevýznamný svalek, zatímco se na hranici živé a nekrotické kosti aktivují cévní pupeny.
Některé prorůstají přes linii zlomu, jiné částečně resorbují nekrotické osteony a revitalizují
tak nekrotickou kost. Dříve byl tento postup velmi preferován u zlomenin diafýzy dlouhých
kostí, nevýhodou je však větší devastace měkkých tkání a díky pomalému růstu cévních
pupenů i poměrně dlouhá doba hojení (několik měsíců). (Dungl 2014; Kolář et al. 2009)
Ke štěrbinovému hojení (někdy též primární angiogenní osteogenezi) dochází
výjimečně, a to v místech neúplného kontaktu mezi fragmenty při zachování stability,
například pomocí dlahové osteosyntézy. Štěrbina se nejprve vyplní mezenchymem jako
u svalkového hojení, v mechanicky klidném prostředí však osifikuje přímo, bez vazivové
chrupavky. (Dungl 2014)
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2.4.

Zlomeniny distálního radia

Uváděny jako nejčastější zlomeniny v lidské populaci, zlomeniny distálního radia se
objevují demograficky ve dvou vrcholech. První je v juvenilním a mladším věku, více
u mužů, díky zvýšené aktivitě, nejčastěji pak vysokoenergetickým úrazem -pádem z výšky,
skateboardu či při dopravních nehodách, a převládají v něm tříštivé zlomeniny. Druhý
vrchol se objevuje u starších osob, více u žen, v souvislosti se změnou kostní denzity,
nejčastěji nízkoenergetickým úrazem při flektovaném nebo extendovaném zápěstí, tady
často u pacientů s osteoporózou pádem na ruku. Druhý vrchol začíná dříve u žen (po 60.
roce života) než u mužů (po 80. roce). Incidence ve starším věku se stále zvyšuje díky
celkovému stárnutí populace. (Žvák et al. 2006; Quadlbauer et al. 2020; MacIntyre a
Dewan 2016)

2.4.1. Klasifikace zlomenin distálního radia
Podle místa fraktury lze klasifikovat buď pomocí AO klasifikace, nejčastější typy
pak nesou jména autorů, kteří je popsali (eponymní klasifikace). Používaná je ještě
klasifikace Fernandezova, rozdělující zlomeniny do pěti skupin podle mechanismu úrazu,
avšak lze se setkat s dalšími, již poněkud zastaralými klasifikacemi, například dle
Frykmana či Oldera. (Dungl 2014; Kleinlugtenbelt et al. 2017; Wæver et al. 2018; Pilný et
al. 2017).

Dle AO se tak zlomeniny rozdělují na
-

Typ A – extraartikulární

-

Typ B – intraartikulární jednoduché (též částečně intraartikulární)

-

Typ C – tříštivé intraartikulární nebo metafyzární
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Eponymní klasifikace popisuje nejčastěji tyto typy zlomenin (napříč literaturou je
však popsána řada dalších):
Mimokloubní
-

dorzálně flekční (Collesova)

-

volárně flekční (Smithova)

Částečně niktrokloubní
-

ulomení proc. styloideus radii (Destautova, někdy též Chauffeurova)

-

Salter-Harris – pediatrická zlomenina v oblasti epifyzární růstové
štěrbiny (typy I.-V.)

Nitrokloubní
-

s dorsální subluxací radiokarpální (Bartonova zlomenina),

-

s volární subluxací karpu (reverzní Bartonova zlomenina)

-

„Die-Punch“ zlomenina s rozštěpením facies lunata radii axiálním

tlakem, nejčastěji po úderu pěstí
(Žvák et al. 2006; Dungl 2014; Oestern 2014)

2.4.2. Diagnostika
Při fyzikálním vyšetření se objevuje otok a deformita předloktí (typická
„bajonetovitá“ ruka při dorsální dislokaci). Typické je také omezení hybnosti a palpační
bolestivost. RTG vyšetření se běžně provádí v antero-posteriorní a boční projekci. (Ferko et
al. 2015; Žvák et al. 2006)
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2.4.3. Prognóza a komplikace u zlomenin distálního radia
Jednoduché fraktury se většinou hojí dobře s minimálním rizikem dlouhodobých
komplikací, doba hojení je v těchto případech kolem 6 týdnů. U komplexních fraktur je
zvýšené riziko komplikací a dlouhodobých následků.
Mezi nejčastější takové komplikace u zlomeniny distálního radia patří
-

Redislokace fragmentů

-

Špatný nebo dokonce absentující srůst

-

Snížení kloubní vůle, rozsahu pohybu a funkce

-

Poranění periferních nervů - akutní komprese n. medianus tlakem
kostního fragmentu.

-

Vznik posttraumatického syndromu karpálního tunelu, jehož příčiny
vzniku mohou být různé, například zhojení v neanatomické pozici,
dráždění prominujících kovů apod.

-

Rozvoj posttraumatické artritidy

-

KRBS (=komplexní regionální bolestivý syndrom, dříve Sudeckův sy

nebo RSD – reflexní sympatická dystrofie, v anglofonní literatuře pod
CRPS=Complex

Regional

Pain

Syndrome)

–

Multifaktoriální

zánětlivé

neuropatické onemocnění, charakterizované souborem klinických příznaků, mimo
jiné disproporční citlivostí na dotek a bolestivostí nebo změnou barvy, textury
a teploty kůže v postiženém místě. V případě zlomenin bývá příčinou těsný obvaz,
opakované repozice nebo extrémní postavení končetiny při fixaci.
-

Duptuytrenova

kontraktura

–

postupné

zkracování

palmární

aponeurózy a vzniku vazivových uzlů v dlani a prstech. Podélné vazivové pruhy
aponeurózy získávají charakter jizvové tkáně, dochází k retrakci a následně ke
vzniku flekční kontraktury
-

Kompartment syndrom

-

K ruptuře šlach m. flexor nebo m. extensor pollicis longus, případně i

jiných, dochází poraněním o ostrou kostní hranu či prominující kov (dlaha,
zamykací šroub).
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-

V případech závažných traumat může dojít k poruchám prokrvení.

-

U dětí se mohou objevit trvalé komplikace v epifyzární růstové

ploténce.
(Alter et al. 2019; Oestern 2014; Dungl 2014; DeGeorge et al. 2020; Kolář et al.
2009; Krejča et al. 2017)
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2.5.

Terapie zlomenin distálního radia

2.5.1. Principy terapie
V současnosti stále převládá konzervativní terapie, spočívající v zavřené repozici
tahem a translací zapěstí volárně (u dorzálních dislokací). Repozice probíhá v lokální,
případně i celkové anestezii a platí, že by končetina neměla být fixována v krajním
postavení (např. v maximální flexi). Dorziflekční zlomeniny v příznivém postavení se
mohou ponechat s naloženou sádrovou dlahou na 6 týdnů, přičemž je nutná RTG kontrola
kvůli riziku redislokace. Kratší sádry jsou lépe tolerovány a mají lepší prognózy, není tudíž
nutné ani vhodné plně fixovat i loket. Všechny zlomeniny volárně flekční, otevřené nebo
s defektem spongiózy jsou indikovány na operativní přístup, u redislokací většinou také.
(Ferko et al. 2015; Žvák et al. 2006)

Obr. 8 - Osteosyntéza pomocí Fragment Fixation System (FFS). Převzato z Pilný et al.
(2017).
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2.5.2. Cíle terapie
Cíle terapie zlomeniny distálního radia jsou primárně v minimalizaci a kontrole
bolesti a poskytnutí pacientovi možnost obnovit rozsah pohybu, sílu a především funkci.
Volba terapie závisí na řadě faktorů, jako věk, pohlaví, zaměstnání, míra aktivity, stranová
dominance, kvalita kostní tkáně a další. V zásadě lze ale terapii rozdělit na dvě hlavní
období, a to rehabilitaci v době hojení a rehabilitaci u zhojené zlomeniny. (Ikpeze et al.
2016; Kolář et al. 2009; Mittal et al. 2020)

Období v době hojení
V případě imobilizace končetiny lze použít izometrická cvičení pro svaly
fixovaného segmentu a cvičení převážně v otevřených kinematických řetězcích pro udržení
rozsahu pohybu v okolních segmentech. Zároveň je třeba dbát i na uvolnění svalů
v reflexním hypertonu vlivem poranění. Vhodné jsou například techniky z PNF dle Kabata
(viz níže). Antiedematický účinek může mít elevace paže nad úroveň srdce.
Není-li končetina imobilizována, například v případě ošetření zlomeniny stabilní
osteosyntézou, lze cílit rehabilitaci i přímo na postiženou část. Součástí terapie tak budou
i techniky měkkých tkání (péče o jizvu), antiedematózní manuální techniky (manuální
lymfodrenáž) a šetrné obnovení rozsahu pohybu a uvolnění pomocí reflexních metod (PNF)
nebo analyticky. (Kolář et al. 2009; Mittal et al. 2020)

Období po zhojení
Když je kost zhojena, je povolena postupná zátěž končetiny. U imobilizovaných
zlomenin se odstraňuje fixace a rehabilitace cílí na obnovení rozsahu pohybu a úpravu
svalových dysbalancí. Hlavní roli by měly hrát aktivní pohyby prstů, zápěstí a lokte,
přičemž se jako efektivnější jeví zátěž o nízké intenzitě a relativně delším trvání, než
krátkodobá intenzivní zátěž (pasivní strečink do maximálního ROM). V závislosti na
konkrétním pacientovi lze využít asistovanou terapii nebo autoterapii, případně jejich
kombinaci.
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Pro obnovu a rozvoj síly lze volit ze široké škály technik a cvičebních postupů
v otevřených i zavřených kinematických řetězcích, cílené jak na posílení úchopu, zlepšení
stability a kontroly pohybu a celkové znovuobnovení či dokonce navýšení potenciálu
funkčnosti končetiny. (Mittal et al. 2020; Kolář et al. 2009; Meijer et al. 2021; Ikpeze et al.
2016; Quadlbauer et al. 2020; Levitová a Hošková 2016)

2.5.3. Vybrané terapeutické metody a postupy
Míčkování dle Jebavé je jemná metoda, původně vyvinutá jako součást dětské
respirační fyzioterapie. Používá měkké molitanové míčky různých průměrů. V současnosti
je hojně využívaná ke snížení otoku, uvolňování jizev a svalů, ale i při problémech
s dýcháním. (Jebavá 1993)
Měkké a mobilizační techniky dle Lewitta. Lewit popsal postupy a manuální
techniky pro ošetření kůže, podkoží a fascií, obnovu jejich elasticity a posunlivosti. Zde se
využívá předpětí a následné uvolnění, popisované jako fenomén tání. Další jím popsané
metody cílí na vyšetření a obnovu kloubní vůle (joint-play), kde terapeut pomocí
repetitivních pohybů nebo nárazové manipulace ošetřuje kloubní blokádu. (Lewit 2003)
Postizometrická relaxace (PIR) dle Lewitta je postup využitelný při ošetření
svalového hypertonu a odstranění spoušťových bodů ve svalech. U hypertonického svalu se
nejprve dosáhne předpětí, poté pacient klade lehký izometrický odpor a po cca deseti
sekundách s výdechem relaxuje ošetřovaný sval. Síla terapeutova odporu musí být
adekvátní (nízká), aby došlo pokud možno k aktivaci pouze hypertonických vláken
postiženého svalu (Lewit 2003). V rámci autoterapie lze využít i metodu antigravitační
relaxace (AGR) dle Zbojana, fungující na podobném principu. Odpor terapeuta však
nahrazuje pouhá poloha segmentu a působení gravitace, interval izometrické kontrakce
proti gravitačnímu poli se prodlužuje na 21, respektive 28 vteřin. (Zbojan et al. 1991).
PNF (Kabatova metoda) – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je metoda
na neurofyziologickém podkladě využívá pohybů v několika kloubech a rovinách současně.
Jsou uspořádány do tzv sdružených pohybových vzorců a vycházejí z přirozených pohybů
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vedených po diagonálách. Díky obsaženým technikám má pestrou škálu využití od
facilitace a posilování, úpravu timingu zapojení svalů až po relaxaci. (Holubářová a Pavlů
2014)
LTV s pomůckami i bez nich nabízí širokou škálu použitelných analytických
i syntetických technik pro úpravu svalových dysbalancí, zlepšení stability segmentu při
pohybu a obnovení či zvětšení rozsahu pohybu. Cvičit lze v otevřených či uzavřených
pohybových řetězcích, za použití koncentrických, excentrických i izometrických kontrakcí.
Ergoterapie - Nácvik jemné motoriky a úchopů a s tím související soběstačnost,
ADL a celkově obnovení funkce ruky by měl být v ideálním případě výsledek společné
synergistické ergoterapeutické a fyzioterapeutické péče. Analytické a izolované cvičení byť
i drobných svalů ruky nerozvíjí zdaleka tak dobře funkčnost jemné motoriky a přesnost
a kvalitu pohybu, jako léčba samotnou prací (ergo = práce, dílo) ve smyslu přímého
nácviku denních činností (Kolář et al. 2009; Véle 2006)

2.5.4. Fyzikální terapie
Při terapii zlomeniny distálního radia lze využít takové procedury, které cílí na
podporu proliferace tkáně a hojení kostí, ošetření jizvy, a/nebo mají analgetický,
myorelaxační či antiedematický účinek.
Analgetický účinek má řada procedur. Mezi nejpoužívanější se v rámci terapie řadí
nízkofrekvenční elektroterapie (kolem 100Hz), kam spadá transkutánní elektrická
neurostimulace (= TENS) s kontinuální nebo randomizovanou frekvencí, TENS burst
(impulsy o 100Hz jsou rozděleny do salv po pěti impulsech s frekvencí 1-10Hz), Träbertův
proud (143Hz, pravoúhlý impuls 2ms/pauza 5ms), či diadynamické proudy. Lze využít
i vysokofrekvenční terapii (diatermii) o frekvencích v řádu desítek až stovek MHz, kde
dochází ke zlepšení prokrvení a relaxaci svalových vláken díky přeměně proudu na teplo
uvnitř tkání. Analgetický účinek mají rovněž procedury magnetoterapie či distanční
elektroterapie (viz dále) a obecně termoterapie (vodoléčba, parafíny, peloidy, obklady...).
(Kolář et al. 2009; Sayilir 2018; Peng et al. 2019)
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Pro myorelaxační účinek lze použít terapii ultrazvukem, elektroterapii o intenzitě
vyvolávající kontrakci a následnou relaxaci, tedy převážně TENS a středofrekvenční
proudy s optimální frekvencí kolem 150-200Hz, případně jejich kombinaci. Kombinovaná
terapie ultrazvuku a nízkofrekvenční elektroterapie je považována za nejúčinnější metodu
pro vyhledávání a odstraňování reflexních změn v měkkých tkáních. Hlavice ultrazvuku
zde slouží zároveň jako druhá elektroda. Podle cílené hloubky je užita frekvence UZ 1-3
MHz při 0,5-0,8W/cm2 + TENS s frekvencí 100Hz při semistatické aplikaci. (Poděbradská
et al. 2017; Xia et al. 2017)
Antiedematózní a trofotropní účinky díky reaktivní hyperémii vyvolávají střídavé
procedury hydroterapie (střídání teplých a studených podnětů, většinou v poměru 3:1).
Hojení jizev a dalších afekcí kůže a podkoží podporuje terapie laserem, nejčastěji o vlnové
délce 830nm, který proniká do hloubky kolem 1,5cm v dávce 1-3J/cm2. Bassetovy proudy,
forma distanční elektroterapie s frekvencí 72Hz, podporují aktivitu osteoblastů, fibroblastů
a cévní proliferaci. Pulzní magnetické pole s frekvencí do 100Hz rovněž působí příznivě na
hojení kostí, díky myorelaxačnímu a vasodilatačnímu účinku má i analgetický efekt.(Chen
et al. 2016; Kolář et al. 2009; Daish et al. 2018). Nejefektivnější se jeví frekvence 50-75Hz
s indukcí (intenzitou) 5-10mT u akutních a 10-30mT u chronických stavů, přičemž při
první aplikaci je vhodné volit intenzitu poloviční. Nejčastěji jsou v léčebných přístrojích
užívány pravoúhlé impulzy. Délka aplikace se pohybuje většinou mezi 25 a 40 min/den.
(Poděbradský a Poděbradská 2009; Bilgin et al. 2017; Peng et al. 2020)
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3
3.1.

– ČÁST PRAKTICKÁ

Metodika práce

Cílem teoretické části práce bylo zpracování kazuistiky pacienta po zlomenině
distálního radia. Terapie probíhala vCentru léčby pohybového aparátu v pražské Poliklinice
Vysočany v období mezi 14.1.2021 a 5.2.2021. a odborným supervizorem byl PhDr. Edwin
Mahr, PhD. Pacient před započetím terapie souhlasil se svojí účastí pro zpracování této
kazuistiky a podepsal informovaný souhlas (plné znění viz příloha č. 2). Následně byl tento
projekt schválen Etickou komisí FTVS UK pod číslem 038/2021.
Pacient docházel na ambulantní léčbu 2-3x týdně, většinou během dopoledních
hodin. Terapie probíhala na cvičebně s polohovatelným lehátkem a v tělocvičně s bohatou
zásobou terapeutického vybavení a pomůcek (Therabandy, míčky, overbally, podložky,
žebřiny, labilní plochy, posilovací stroje, činky, kettlebelly, běžecký pás...). Délka terapie
byla vždy kolem 30 minut, před nebo po ní pacient ještě absolvoval fyzikální terapii,
případně i individuální kondiční cvičení dle vlastní volby.
V terapeutických jednotkách byly využívány techniky, metody a postupy, jež jsou
předmětem a náplní bakalářského studia Fyzioterapie. Při první jednotce byla odebrána
anamnéza a proveden vstupní kineziologický rozbor, zároveň pacient odcházel i se
základními režimovými opatřeními a doporučeními pro autoterapii. Při poslední, osmé,
terapeutické jednotce byl proveden výstupní kineziologický rozbor.
Během celého průběhu terapie byla dodržována aktuálně platná protiepidemická
opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, včetně zakrytí dýchacích cest
pomocí roušek či respirátoru s certifikací FFP2/KN95 a nutné desinfekce.
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3.2.

Anamnéza

Marek Č., roč. 1974 (46 let)
Výška: 187cm
Váha: 88kg
Status Praesens
Subj: Pacient se cítí dobře. Stěžuje si pouze na roušku na obličeji a na nedomykavost prstů.
Obj: Pacient orientován časem, místem a osobou. Aktivně spolupracuje.

Osobní anamnéza
2001 – ASK kolene sin - Laparoskopická operace levého kolene
Důvod RHB: Pacient 5.11.2020 spadl ze štaflí, při pádu se udeřil o výtahovou šachtu a
dopadl bokem na šroubovák.
Fraktura P diafýzy humeru, P dist. části radia, luxace PIP kl. V. prstu.
V lumbální obl. tangenciálně jdoucí bodné zranění (šroubovák), nepenetrující do břišní
dutiny; provedena extrakce na ambulanci.
Diagnózy:
S4230 Fractura diaphysis humeri l.dx
W1102 Pád na nebo ze žebříku; výdělečná č.
S311 Vulnus punctum parietis abdominis regionis lateralis l.dx cum corporis alieni
S5250 Fractura proc. styloideus radii l.dx
S630 Luxatio articuli interphalangealis proxim. digiti V. l.dx
S32.00 Fractura processus transversi vertebrae lumbalis L2-L4

SpA: od mládí rekreačně fotbal, běh, plavání, saunování
SA: Pacient je plně mobilní, bydlí s přítelkyní v prvním patře bytového domu s výtahem.
PA: fyzická manuální práce – elektrikář
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AA: ne
FA: ne
Abuzus: nekuřák, káva často, alkohol příležitostně (jen pivo)
RA: 4 děti – 3 dcery (věk 21 – trojčata), 1 syn (věk 13), Otec †, Matka† (vzhledem
k diagnóze RA nepodstatná)

Bolest: tupá, svalová, namožená bolest („jako při cvičení“) – při bolesti – VAS 4
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3.3.

Vstupní kineziologický rozbor

Čas a místo: 14.1.2021, CLPA

ASPEKCE

Vyšetření stoje:
Pohled zepředu
Stojná báze fyziologické šíře, chodidla svírají úhel cca 15°. Podélná i příčná klenba
v pořádku. Klenba bérců symetrická. Kolena mírně vytočená zevně. Jizva po laparoskopii
levého kolene neznatelná. Mediální kontury stehen bilaterálně symetrické. SIAS v rovině.
Umbilicus

tažen

kraniálně.

Hypertonická

horní

část

m.

rectus

abdominis.

Thorakobrachiální trojúhelník vlevo výrazně větší (5cm v nejširším místě versus 2cm
vpravo). Pravé rameno výš. Mírně vystouplé kontury SCM. Hlava v rovině.
Pohled zezadu
Kontura pat zaoblená, prominence Achillových šlach symetrická, lýtka symetrická.
Popliteální rýhy symetrické, mediálně zešikmené dolů. Zadní strana stehen ve viditelném
napětí, ale kontury symetrické. Subgluteální rýhy symetrické. Gluteální svaly v mírném
hypotonu. SIPS i cristae iliacae v rovině. V dolní části zad v oblasti bederní páteře patrné
jizvy po odřeninách a vpravo zhruba v úrovni crista iliaca patrná asi 2 cm jizva po bodné
ráně (pád na šroubovák). Na pravé straně výraznější tonus paravertebrálních svalů v oblasti
Lp a ThL přechodu. Pravá lopatka výš, cca o 1,5 cm, dolní úhel ubíhá směrem k páteři.
Výrazný tonus m. trapesius p. superior bilat. Hlava v rovině.
Pohled zboku
Těžiště nad středem chodidla, kolena v mírné semiflexi. Fyziologická anteverze
pánve (SIAS o cca 2cm níže než SIPS). Bederní lordóza i hrudní kyfóza mírně oploštělé.
Ramena v protrakci a vnitřní rotaci, vpravo výraznější. Hlava v mírném předsunu a
záklonu.
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Jizvy
Aktivní - P loket (rovná, cca 7cm), P předloktí dist.(nepravidelný tvar, cca 5 cm), P
v oblasti crista iliaca zezadu (rovná, ale široká, cca 2cm)
Pasivní – L koleno po laparoskopii (neznatelné), oděrky v oblasti L3-L4

Modřiny: bez modřin
Otoky: bez otoků

Modifikace stoje:
Rhombergův test
I: stoj o fyz. bázi – neg.
II: stoj o úzké bázi – neg.
III: stoj o úzké bázi se zavřenýma očima – neg.
Trendelenburgova zkouška – neg.
Stoj na špičkách – pacient zvládá
Stoj na patách – pacient zvládá

Dynamické vyšetření stoje
Thormayerova zkouška - negativní (vzdálenost daktylionů od podlahy14cm)
Stoj na dvou vahách – 44,6kg L / 44,2kg P
Spine sign – bpn
Dynamické vyšetření páteře:
Flexe: bederní a krční páteř se rozvíjí fyziologicky, hrudní velmi omezeně (kompenzace
pohybu v C/Th a Th/L přechodech). Výraznější PV val na pravé straně.
Extenze: krční páteř se rozvíjí s vrcholem oblouku v oblasti C5, hrudní páteř omezená
extenze, Th/L přechod kompenzuje, bederní páteř omezená extenze.
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Lateroflexe: Krční páteř se rozvíjí obloukovitě, ale s omezeným rozsahem pohybu, hrudní
páteř se rozvíjí velmi omezeně, bederní oblast se rozvíjí fyziologicky.

VYŠETŘENÍ DECHOVÉHO STEREOTYPU A HSS

Vyšetření dechového stereotypu dle Koláře: Převažuje dolní hrudní dýchání.
Brániční test – bpn
Test nitrobřišního tlaku vleže – bpn; pacient zvládne udržet pozici
Test nitrobřišního tlaku vsedě – bpn; pacient zvládne udržet pozici
Test extenze trupu – hyperaktivita paravertebrálních, gluteálních a ischiokrurálních
svalů.
Pacient spontánně dýchá do spodní části hrudníku. Na vyzvání je schopný aktivovat
a udržet aktivní hluboký stabilizační systém v supinační pozici i v sedě. V těchto pozicích
zvládne i lokalizovat dech do spodní části břicha a po palpačním navedení i do postranní
části beder. Při extenzi trupu v pronační poloze pacient zapojuje svaly zadní strany těla
(PV, ischiokrurální i gluteální svaly) a nezvládá udržet aktivní HSS.

VYŠETŘENÍ CHŮZE
Rytmická chůze, pacient viditelně nekulhá. Došlap na patu, odval chodidla fyziologický,
přes malíkovou část chodidla a odraz z palcového MTP kloubu. Nižší souhyb HK a mírný
latero-laterální kyv, vertikální oscilace výraznější, ale v normě.
Typ chůze dle Jandy - peroneální

Modifikace chůze:
Chůze po patách – pacient zvládá
Chůze po špičkách – pacient zvládá
46

Chůze v podřepu – pacient zvládá
Chůze pozpátku – pacient zvládá bez výraznějších kompenzačních mechanismů (kratší
krůčky; mírně omezená extenze v kyčelních kloubech)

ANTROPOMETRIE
Míry a obvody HK
DÉLKA [cm]

P

L

Celá HK

84

84

Paže a předloktí

64

63

Paže

37

36

Předloktí

28

27

Ruka

20

21

Paže (relaxovaná)

30

30

Paže (v kontrakci)

33

33

29,5

27,5

27

27

19,3

18,6

OBVOD [cm]

Loketní kloub
Předloktí
Zápěstí

Tab. 1 - Míry a obvody HK, v rámci VKR

Distance na páteři:
Čepojevova vzdálenost – 4cm
Stiborova vzdálenost - 11 cm
Forestierova fleche – 0cm
Lateroflexe - 17,5 doleva, 18 doprava
Flexe hlavy – -1cm
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VYŠETŘENÍ AKTIVNÍHO KLOUBNÍHO ROZSAHU
Segment

Rovina

P

L

Ramenní
kloub

S

25-0-140

25-0-165

F

130-0-0

160-0-0

Tabd90

20-0-110

20-0-120

R

80-0-30

85-0-45

Loketní
kloub

S

0-0-135

0-0-145

R

75-0-45

80-0-80

Zápěstí

S

35-0-45

60-0-65

F

15-0-30

20-0-40

Krční páteř

S

40-0-50

F

30-0-30

R

80-0-65

Tab. 2 - Vyšetření aktivního kloubního rozsahu HK, v rámci VKR
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Vyšetření aktivního rozsahu pohybu drobných kloubů ruky

Segment

prst

rovin
a
S

P

L

20-0-85

20-0-90

F

30-0-30

30-0-30

S

20-0-85

20-0-90

F

25-0-25

25-0-25

S

10-0-85

20-0-90

F

15-0-20

20-0-20

S

10-0-80

20-0-80

F

10-0-10

30-0-30

II.

S

0-0-85

0-0-100

III.

S

0-0-85

0-0-100

IV.

S

10-10-60

0-0-100

V.

S

20-20-60

0-0-90

II.

S

0-0-40

0-0-70

III.

S

0-0-40

0-0-80

IV.

S

10-10-40

0-0-70

V.

S

10-10-40

0-0-70

S

5-0-25

5-0-30

F

30-0-30

50-0-40

II.

MCP klouby

III.
IV.
V.

PIP klouby

DIP klouby

Karpometakarpální
kloub palce

I.

MCP kloub palce

I.

F

0-0-60

0-0-60

IP kloub palce

I.

F

5-5-65

0-0-80

Opozice palce

I.+V.

-4cm

0

Tab. 3 - Vyšetření aktivního kloubního rozsahu drobných kloubů ruky, v rámci VKR
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VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ DLE JANDY
m. pectoralis major

P

L

pars abdominalis

1

0

pars sternalis

1

1

pars acromialis + m.
pectoralis minor

2

2

m. iliopsoas

1

1

m. tensor fasciae latae

2

2

m. rectus femoris

1

1

m. biceps femoris, m.
semitendinosus,
m. semimembranosus

2

2

m. trapezius

2

2

m. levator scapulae

1

1

m. sternocleidomastoideus

1

1

Paravertebrální svaly

2

Tab. 4 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, v rámci VKR

VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY DLE JANDY
Segment

Pohyb

Krční páteř

Obloukovitá flexe

5

Flexe předsunem

5

Extenze

5

Flexe

4

Trup

P

Flexe s rotací

L

4

Extenze

4
4

Pánev

Elevace

4

5

Ramenní kloub

Flexe

3

5

Extenze

3

4

Abdukce

3

5
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Lopatka

Loketní kloub

Zápěstí

MP klouby
Palec a malík

Zevní rotace

3

5

Vnitřní rotace

3

5

Horizontální
abdukce

3

5

Horizontální.
addukce

4

5

Elevace

5

5

Kaudální posun

3

4

Abdukce s rotací

4

4

Addukce

4

4+

Flexe

4

5

Extenze

3

4

Pronace

3

5

Supinace

3

5

Flexe s addukcí

4

5

Flexe s abdukcí

N

5

Extenze s addukcí

4

5

Extenze s abdukcí

4

5

Flexe

5

5

Extenze

5

5

Opozice

4

5

Tab. 5 - Vyšetření svalové síly dle Jandy, v rámci VKR
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VYŠETŘENÍ HORNÍCH KONČETIN PALPACÍ

Kůže a podkoží - Bez otoku, hematomu, fyziologická teplota. V oblasti
ramenou, horní části prsních svalů a klíčků kůže obtížně protažitelná bilaterálně, na pravé
straně snížená protažitelnosti i v oblasti lopatky. Kiblerova řasa lze obtížně vytvořit v
bederní oblasti, kraniálně od oblasti ThL přechodu lépe, subjektivně je pro pacienta
nepříjemnější pravá strana. Na obou pažích je kůže posunlivá, na pravé straně v oblasti
jizev klade tkáň horší protažlivost vždy směrem od jizvy.
Fascie – Bilaterálně snížená pružnost v oblasti hrudníku, šíje a horní části
zad, na pravé straně výrazněji. V oblasti předloktí na pravé straně rovněž kladou větší
odpor, do rotace i do proximo- distálního protažení.
Svaly – Palpační vyšetření svalů a spoušťových bodů viz tabulka

Sval

Hypertonus TrP

Pectoralis major

L/P

L/P

Pectoralis minor

L/P

-

Latissimus dorsi

P

P

Supraspinatus

L/P

-

Infraspinatus

L/P

P

Subscapularis

L/P

L/P

Deltorideus, p. anterior

L/P

L/P

p. lateralis

L/P

-

p. posterior

L/P

-

Trapezius

L/P

L/P

Biceps brachii

P

P

Triceps brachii

-

-
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Předloktí- extenzory

P

-

Flexory

P

P

L/P

-

Paravertebrální svaly

Tab. 6 - Palpační vyšetření hypertonu a spoušťových bodů (TrP) ve svalech HK, v rámci
VKR
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VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE DLE LEWITA
Segment

pohyb

P

L

Lopatka

abdukce a
oddálení dolního
úhlu
kaudálně

bpn

bpn

OP

OP

ventrodorzálně

bpn

bpn

kaudálně

bpn

bpn

ventrodorzálně

bpn

bpn

laterálně

bpn

bpn

Hlavička radia

dorzoventrálně

OP

bpn

Distální radioulnární
kloub

dorzopalmárně

bpn

bpn

palmární flexe

bpn

bpn

dorzální flexe

bpn

bpn

ulnární dukce

OP

bpn

radiální dukce

OP

bpn

dorzopalmárně

bpn

bpn

laterolaterálně

OP

bpn

distálně

OP

OP

dorzopalmárně

bpn

bpn

dorzopalmárně

OP – II. – V. prst

bpn

laterolaterálně

OP – I. – V. prst

bpn

rotace

OP – I. – V. prst

bpn

dorzopalmárně

OP – IV. – V. prst

bpn

laterolaterálně

OP – I. – V. prst

bpn

rotace

OP – IV. – V. prst

bpn

zaúhlení

OP – IV. – V. prst

bpn

dorzopalmárně

OP – IV. – V. prst

bpn

laterolaterálně

OP – II. – V. prst

bpn

rotace

OP – II. – V. prst

bpn

zaúhlení

OP – IV. – V. prst

bpn

AC skloubení
Ramenní kloub

Zápěstí

Hlavičky metakarpů
Os pisiforme
CMC kloub palce
MP klouby I. – V. prstu

PIP I. – V. prstu

DIP II. – V. prstu

Legenda: OP - omezení pohybu (joint play), bpn - bez patologického nálezu

Tab. 7 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewitta, v rámci VKR
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VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ DLE JANDY

Abdukce ramene
PHK: Pohyb začíná nejprve aktivací horních fixátorů lopatky (ipsi, pak
kontralaterálně), pak následuje aktivita m. supraspinatus a m. deltoideus. Pohyb
veden do cca 75°, následuje elevace celého pletence ramenního.
LHK: Timing stejný jako na PHK, pacient je však schopný vykonat celý
rozsah pohybu do horizontály bez výrazné elevace pletence
Klik: Fyziologický pohyb lopatek, mírná lordotizace v bederní oblasti
(test proveden v modifikaci s oporou o zábradlí kvůli sníženému rozsahu
pohybu v zápěstí a prstech – pacient nezvládl položit ruku “napolocho” ani na
stěnu či stůl)

Flexe šíje: Fyziologický timing i provedení, při 15s izometrické výdrži
mírný třes.

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Taxe - bez patologického nálezu (bpn)
Čití
Povrchové - taktilní, algické, termické - bpn
Hluboké - polohocit, pohybocit – bpn
Šlachookosticové reflexy
Bicipitový – normoreflexie bilaterálně
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Tricipitový - normoreflexie na LHK, na PHK netestováno (citlivá jizva)
Flexorový - normoreflexie bilaterálně
Brachioradiální - normoreflexie na LHK, na PHK netestováno (citlivá jizva)
Pyramidové jevy zánikové
Mingazinni – bpn
Dufour - bpn
Hanzal – bpn
Příznak vějíře - bpn
Pyramidové jevy iritační
Justerův příznak - bpn
Hoffmanův příznak - bpn
Diadochokineze - bpn
Fenomén retardace - bpn

Vyšetření periferních motorických nervů
n.medianus
Příznak kružítka – Omezený rozsah pohybu (MCP 3. prstu)
Zkouška pěsti – Omezený rozsah pohybu (4. a 5. prst)
Opozice a abdukce palce – bpn
Zkouška mlýnku palců – bpn
n. ulnaris
Fromentův test – bpn
Dukce 3 prstu – bpn
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n. radialis
zkouška extenzorů – Omezený rozsah pohybu (4. a 5. prst)
zkouška sepjatých prstů - Omezený rozsah pohybu (4. a 5. prst)
Zkouška pěsti - Omezený rozsah pohybu (4. a 5. prst)

VYŠETŘENÍ ÚCHOPU

Orientační vyšetření stisku: Pravá (operovaná) ruka slabší stisk, při vyvinutí
maximální síly si pacient stěžuje na bolest.

Hodnocení úchopů
0= pacient nezvládne
1= pacient zvládne neúplně
2= pacient zvládne úplně

Malé úchopové formy

Štipec (1. a 2. prst) – 2
Špetka (1-3. prst) – 2
Špetka (1-5) – 1
Klíčový úchop - 2
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Velké úchopové formy
Kulový - 2
Válcový – 1 (záleží na průměru válce)
Háčkový – 1

Pacient plně nedovře 4. a 5. prst, při opozici palce a malíku chybí cca 2 cm.
Válcový úchop zvládne plně až při průměru drženého předmětu cca nad 4cm.

ADL

Pacient je schopen plné sebeobsluhy. Jedná se však o dominantní končetinu a
chybějící rozsahy, svalová síla a výdrž v úchopu pacienta limitují při výkonu povolání
(elektrikář).
.
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ZÁVĚR VYŠETŘENÍ
Pacient přichází na rehabilitaci po úrazu s následkem fraktury humeru, radia a
dislokaci malíku pravé HK. Pacient je aktivní a spolupracující, bez bolesti, pouze s mírným
otokem v oblasti pravého lokte (2cm).
Aspekčně je zřetelná asymetrie mezi postavením ramenních pletenců. Protrakce a
vnitřní rotace je patrná bilaterálně, na pravé je však mnohem výraznější, pravá lopatka je o
cca 2cm výše a rotovaná spodním úhlem mediálně; následkem toho je i pravý
thorakobrachiální trojúhelník zřetelně menší, pravděpodobně vlivem zkrácených svalů m.
pectoralis major et minor a hypertonického m. biceps brachii či m. latissimus dorsi.
Goniometrické vyšetření pravého pletence a pažepotvrdilo snížený rozsah pohybu
téměř ve všech měřených směrech. Svalový test pak ukázal i sníženou svalovou sílu
v téměř celé PHK.
Zápěstí a

II.-V. prst pravé ruky vykazují sníženou hybnost i svalovou sílu,

v určitých pohybech i bolest (flexe s rad. dukcí, extenze s ulnární dukcí). Nejvíce je
postižen IV. a V. prst, kde pacient nezvládne dosáhnout jak výchozího, nulového,
postavení, tak i maximální flexe.
Rozdíly v pohybech obou končetin byly potvrzeny funkčními testy úchopů a
hybných stereotypů dle Jandy. Kvůli omezenému rozsahu pohybu a snížené svalové síle
především IV. a V. prstu pacient některé úchopy nezvládá. Pohybový stereotyp abdukce
paže na pravé ruce odhalil nadměrné zapojování stejnostranného m. trapezius.
Palpační vyšetření měkkých tkání odhalilo řadu reflexních změn. Snížená
posunlivost a protažitelnost tkání kranio-kaudálním i laterolaterálním směrem v oblasti šíje,
lopatek, ramen i horní části hrudníku je výraznější na postižené straně, hypertonus kromě
obvyklých míst především v oblasti pletenců (bilaterálně m. trapezius p. superior, m.
deltoideus p. anterior, pectoralis minor) i ve svalech paže postižené HK, totéž platí i o
přítomnosti spoušťových bodů (m. biceps brachii, flexorová skupina svalů předloktí).
Byla nalezna řada omezení kloubní vůle (joint play) v drobných kloubech ruky na
postižené straně, což vzhledem k subjektivně nejpalčivějším obtížím (nedovření úchopu a
omezení ROM prstů a zápěstí) není příliš překvapivé.
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy prokázalo především bilaterální zkrácení
ischiokrurálních a malých prsních svalů, horních částí trapézů a paravertebrálního svalstva.
Mírněji zkrácené (stupeň 1) byly pak téměř všechny ostatní testované svaly.
Neurologické vyšetření neodhalilo žádné patologie, negativní byly i testy na
postižení periferních nervů HK.

60

3.4.

Návrh terapie

Krátkodobé cíle terapie
-

odstranění bolesti

-

zvýšení protažitelnosti a posunlivosti jizev

-

odstranění kloubních blokád

-

odstranění omezení v rozsahu pohybu i svalové síle v oblasti pravého zápěstí
a akra

-

relaxace hypertonických svalů

-

odstranění triggerpointů

-

protažení zkrácených svalů

-

zvýšení rozsahu pohybu a stability pravého ramenního pletence

-

zvýšení svalové síly PHK

-

úprava a reedukace pohybových stereotypů horních končetin (abdukce
v ram. kl.), posílení HSS

-

korekce postury

Dlouhodobé cíle terapie
-

odstranění svalových dysbalancí v oblasti pletenců horních končetin

-

zlepšení jemné motoriky pravé ruky

-

korekce dechového stereotypu

-

zvýšení celkové kondice a svalové síly

-

nácvik správných pohybových stereotypů při manuální práci, cvičení a běhu

61

Vybrané fyzioterapeutické metody:
-

techniky měkkých tkání (presura, míčkování, péče o jizvu)

-

mobilizace periferních kloubů

-

PIR, PIR s protažením, AGR dle Zbojana, AEK dle Brügera, případně další
metody na zmírnění hypertonu a odstranění zkrácení postižených svalů

-

analytické a kondiční metody, cvičení s pomůckami i bez nich

-

metody na neurofyziologickém podkladě (PNF)

-

nácviky korekce postury a dechového stereotypu

-

fyzikální terapie (magnetoterapie, vodoléčba)

-

edukace pacienta v autoterapii (instruktáž domácího cvičení, terapie
měkkých tkání, péče o jizvy)
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3.5. Denní záznam terapie

3.5.1. První terapeutická jednotka (pá 14.1.2021) + VKR
Status Praesens
Subj. – Pacient se cítí dobře.
Obj. – Pacient orientován časem, místem i osobou. Aktivně spolupracuje.
Cíl terapeutické jednotky
-

Provést vstupní kineziologický rozbor

-

Edukace pacienta v autoterapii

-

Zvýšení rozsahu pohybu v zápěstí a prstech

Návrh terapie
-

Instruktáž pacienta v péči o jizvu

-

Mobilizace kloubních blokád v oblasti zápěstí a prstů PHK

-

Protažení zkrácených svalů pomocí analytických metod

-

PIR s protažením na obnovu ROM v kloubech zápěstí a prstů

Provedení
-

Péče o jizvu – protahování jizvy a okolních tkání (tvoření C a S),
tlaková masáž jizvy

-

Mobilizace kloubů pravého zápěstí a ruky dle Lewitta, do všech
postižených směrů
-

Os pisiforme laterolaterálně i distálně

-

MCP a IP kloub palce laterolaterálně i do rotace
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-

MCP

klouby

II.-V.

prstu

dorzopalmárně

i

laterolaterálně a do rotace
-

PIP II-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do
rotace a zaúhlení,

-

DIP II.-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do
rotace a zaúhlení

-

Hlavička radia dorzoventrálně

-

AC skloubení kaudálně

-

Strečink ischiokrurálních svalů

-

PIR a PIR s protažením na flexory a extenzory P zápěstí a prstů

Autoterapie
-

nácvik a instruktáž pasivního strečinku ischiokrurálních svalů bilat -

předklony a následné narovnání do stoje vzpažmo, 3x 10-15 opakování denně, dle
pocitu uvolnění a či únavy
-

Strečink ischiokrurálních svalů – Stoj, protahovanou DK opřít patou

o mírně vyvýšený stupínek/schod, srovnat pánev a následně provádět pulzy mírné
anteverze pánve s pohybem hrudníku vpřed nad protahovanou nohu. 10 opakování
na každou stranu + 10 pulzů v posledním opakování (tzn. nevracet se do VP, ale
zůstat v mírném tahu po celou dobu pulzů)
-

PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů – vsedě u

stolu, protahovaná HK opřená o loket. Dosáhnout maximálního předpětí pomocí
pasivního protažení druhou rukou, následně lehce aktivovat do protitahu, po cca 10s
s výdechem uvolnit a protáhnout do maximálního rozsahu. Opakovat 3x každým
směrem – do extenze i flexe.
-

Péče o jizvu – automasáž (C a S, opakovaný tlak prsty), mazat

mastným krémem či olejíčkem
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Efekt terapie
Subj. - Pacient cítí větší volnost v akru PHK i v protahovaných svalech.
Obj. - Bylo dosaženo zvětšení ROM v kloubech prstů pravé ruky, průměrně o cca
5° do extenze i flexe. Pacient je zainstruován v péči o jizvu i domácím cvičení na rozhýbání
ruky i protažení zkrácených svalů.
Kódy
21002 1x, 21215 1x, 21415 1x, 21413 1x, 21225 1x
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3.5.2. Druhá terapeutická jednotka (po 18. 1. 2021)
Status Praesens
Subj. – Pacient se cítí výborně, nestěžuje si na bolest.
Obj. – Pacient orientován časem místem i osobou. Aktivně spolupracuje. Orientační
vyšetření kloubní vůle dle Lewitta odhalilo blokády v řadě drobných kloubů ruky (viz také
VKR). Snížená posunlivost měkkých tkání do rotace i disto-proximálně. Omezený ROM
v zápěstí do všech směrů.
Cíl terapeutické jednotky
-

Zvýšení rozsahu pohybu v zápěstí a prstech

-

Korekce svalových dysbalancí v oblasti ramenních pletenců

-

Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého

předloktí a ruky
-

Zvýšení svalové síly v oslabených svalech PHK

-

Uvolnění blokád v postižených kloubech ruky (dle VKR)

-

Pokračování autoterapie - domácí cvičení, péče o jizvu

Návrh terapie
-

Techniky měkkých tkání + míčkování, péče o jizvu

-

Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů

-

PIR s protažením na flexorové a extenzorové skupiny svalů předloktí

-

Cvičení pomocí analytických metod

-

Cvičení pomocí metod na neurofyziologickém podkladě

-

Fyzikální terapie
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Provedení
-

Míčkování molitanovým míčkem dle Jebavé v oblasti předloktí,

lokte, zápěstí a ruky
-

Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewitta na ventrální i dorzální

straně předloktí latero-laterálním i disto-proximálním směrem.
-

Péče o jizvu (C, S, tlaková masáž jizvy)

-

PIR s protažením dle Jandy na flexory a extenzory zápěstí a prstů,

vsedě s opřenou PHK o stůl. Do extenze nejprve extenzory zápěstí, následně i
extenzory prstů. Totéž do flexe. Každým směrem 3 cykly maximálního předpětí,
aktivace a následné relaxace s pasivním protažením.
-

Mobilizace kloubů pravého zápěstí a ruky dle Lewitta, do všech

postižených směrů
-

Os pisiforme laterolaterálně i distálně

-

MCP a IP kloub palce laterolaterálně i do rotace

-

MCP

klouby

II.-V.

prstu

dorzopalmárně

i

laterolaterálně a do rotace
-

PIP II-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do
rotace a zaúhlení,

-

DIP II.-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do
rotace a zaúhlení

-

Hlavička radia dorzoventrálně

-

Opakování a korekce cviků z předchozí terapie a autoterapie.

-

Cvičení kontroly zápěstí pomocí overballu – „mapování rozsahu“ –

VP stoj u stolu, ruka drží overball a koulivými pohyby, kroužky či osmičkami
rozhýbává zápěstí do všech směrů.
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-

Protažení pectoralis minor, biceps brachii Var.1 VP: stoj rozpažný,

dlaně vpřed – vytažení do stran za prostředníky. Následuje extenze zápěstí a
směřování prstů co nejvíce dozadu. Ramena aktivně stahovat od uší a do stran.
Výdrž cca 20s (=“8 klidných dechů“).
Var. 2 – totéž, jen dlaně směřují dolů a následně je provedena maximální
ulnární dukce (=“vytáhnout se za palci do dálky“). Pro ztížení možné provést ještě
pohyb do extenze v ram.kl.
-

Cvičení svalů ramen a lopatek pomocí therabandů – posilování a

kontrola spodních fixátorů lopatek a mezilopatkových svalů v jednoduchých
izolovaných pohybech.
1) VP: stoj, čelem k žebřinám, uchycení therabandu za dlaně směřující za
tělo (pronace). HK předpaženy poníž. Provedení: extenze v ram. kl. při
extendovaných loktech.
2) VP: stoj, zády z žebřinám, uchycení ThB za dlaně v supinaci/podhmatu.
HK zapaženy poníž. Provedení: flexe v ram. kl. při extendovaných loktech.
3x 9 opakování obou cviků, vždy v posledním cviku série výdrž cca 10s
(=“4 klidné dechy“)
-

Cvik na celou HK „Číšník“ – VP: stoj, 90° flexe v lokti, supinace.

Provedení: aktivní pohybový cyklus začínající pohybem do předpažení s abdukcí a
zevní rotací nebo zapažení s addukcí a vnitřní rotací, v maximálním rozsahu v ram.
kl. do všech směrů, dlaň vždy směřuje vzhůru. Pro lepší motorické učení a
pochopení cviku provádíme s menším plochým předmětem položeným na
rozevřenou dlaň.
-

Nácvik 1. flekční a 1. extenční diagonály HK metodou PNF dle

Kabata
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Fyzikální terapie
-

Vodoléčba – podvodní masáž, teplota 36°, 15 minut.

-

Pulzní magnetoterapie – 30minut, aplikátor - solenoid, průměr 60cm.

Program pro urychlení srůstu kostí (Pravoúhlé pulzy 10ms/pauza 30ms, intenzita
4mT, frekvence 25Hz)

Autoterapie
-

Práce na obnově ROM - Pasivní i aktivní pohyby zápěstí i prstů PHK

-

Strečink zkrácených svalů – pokračování strečinku ischiokrurálních

svalů, plus protažení v rozpažení (viz výše). 3x 10opakování, v posledním
opakování 10 pulzů v maximálním rozsahu.
-

Cvik „číšník“ (popis viz výše) Denně 3-5 minut, důraz na plynulý a

kontrolovaný pohyb v maximálním rozsahu. Obě paže v obou směrech, s větším
akcentem na PHK.
Efekt terapie
Subj. - Pacient cítí větší volnost v akru PHK i v protahovaných svalech. Je
namotivován do dalších terapií probíhajících v tělocvičně, zčásti kvůli přístupu
terapeuta a novým cvikům a zčásti díky přítomnosti dalších terapeutek.
Obj. – Podařilo se obnovit kloubní pohyblivost ve většině mobilizovaných
segmentech. Bylo dosaženo nepatrného zvětšení ROM v kloubech prstů pravé ruky.
Pacient je koordinačně zdatný a nedělá mu potíže učit se a chápat princip
jednotlivých cviků. Odchází zainstruován v péči o jizvu i domácím cvičení, obnově
pohyblivosti ruky i protažení zkrácených svalů.
Kódy
-

21221 1x; 21413 1x; 21415 1x; 21225 1x, 21215 1x

terapie: 21113 1x; 21315 1x
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+Fyzikální

3.5.3. Třetí terapeutická jednotka (st 20. 1. 2021)
Status praesens
Subj. - Pacient se cítí skvěle, jen je mu prý zima z venku („vymrznul jsem
na stavbě“). Stěžuje si na ztuhlost prstů.
Obj. - Pacient orientován časem místem a osobou. Dlaně palpačně studené,
výrazné zbarvení jizev. Bez otoku a bolesti. Orientační vyšetření kloubní vůle dle
Lewitta odhalilo blokády v řadě drobných kloubů P ruky, převážně pak v IV a V.
prstu. Snížená posunlivost měkkých tkání všemi směry. Omezený ROM zápěstí a
prstů do všech směrů.
Cíl terapeutické jednotky
-

Zvýšení rozsahu pohybu v zápěstí a prstech

-

Korekce svalových dysbalancí v oblasti ramenních pletenců

-

Zlepšení pohyblivosti fascií v oblasti pravého předloktí a ruky

-

Zvýšení svalové síly v oslabených svalech PHK

-

Odstranění hyperonu a TrPs v postižených svalech

-

Uvolnění blokád v postižených kloubech ruky (dle VKR)

-

Pokračování autoterapie o domácím cvičení a péči o jizvu

Návrh terapie
-

Techniky měkkých tkání + míčkování, péče o jizvu

-

Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů

-

PIR na m. trapezius, presura na odstranění TrPs

-

PIR s protažením na flexorové a extenzorové skupiny svalů předloktí

-

Cvičení pomocí analytických metod

-

Cvičení pomocí metod na neurofyziologickém podkladě

-

Fyzikální terapie
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Provedení
-

Míčkování molitanovým míčkem dle Jebavé, v oblasti předloktí,

lokte, zápěstí a ruky
-

Masáž jizvy a okolí (C, S, tlaková masáž jizvy)

-

Protažení fascií dle Lewitta na ventrální i dorzální straně předloktí

latero-laterálním i disto-proximálním směrem.
-

PIR s protažením na flexory a extenzory zápěstí a prstů

Mobilizace kloubů pravého zápěstí a ruky dle Lewitta, do všech postižených směrů
-

MCP

klouby

II.-V.

prstu

dorzopalmárně

i

laterolaterálně a do rotace
-

PIP II-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do
rotace a zaúhlení,

-

DIP II.-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do
rotace a zaúhlení

-

Hlavička radia dorzoventrálně

+ mobilizace AC skloubení kaudálně

-

PIR na m. trapezius bilat., presura na odstranění TrP

-

Opakování a korekce cviků z předchozí terapie a autoterapie.

-

3 minuty rozhýbání HK pomocí cviku Číšník (viz předchozí terapie)

-

Cvičení kontroly zápěstí pomocí overballu – „mapování rozsahu“ -

VP: vzpor klečmo, overball je pod pravou dlaní, ruka drží overball a koulivými
pohyby, kroužky či osmičkami rozhýbává zápěstí do všech směrů. V omezených
směrech mírně zvýšit tlak/tah, vždy ale dbát na aktivní návrat do neutrální polohy.
-

Protažení pectoralis minor, biceps brachii – rozpažení – obě varianty

– dlaně vpřed i směrem dolů.
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-

Cvik „paleček“ – vleže na boku, 90° v kolenou i v kyčlích. Spodní

HK pod hlavou, horní HK v pěst se zdviženým palcem na koleni horní DK. Pohyb
je veden vzhůru za palcem do upažení a následně pokračuje do vzpažení šikmo
vzad. Oči sledují palec po celou dobu pohybu, tzn hlava i vrchní část trupu jde
s rotací. V maximální pozici krátká výdrž (1 nádech/výdech) a pomalý
kontrolovaný návrat zpět do VP. 9 opakování na každou stranu.
-

Cvičení svalů ramen a lopatek pomocí therabandů – předpažování i

zapažování s propnutými pažemi (viz předchozí terapie). Přidán další cvik –
přitahování loktů k žebrům z předpažení na posilování mezilopatkových svalů.
-

Nácvik 1. flekční a 1. extenční diagonály HK metodou PNF dle

Kabata, s odporem
Fyzikální terapie
-

Vodoléčba – vířivá koupel, 36°, 15 minut.

-

Pulzní magnetoterapie – 30minut, aplikátor - solenoid, průměr 60cm.

Program pro urychlení srůstu kostí. (Pravoúhlé pulzy 10ms/pauza 30ms, intenzita
4mT, frekvence 25Hz)

Autoterapie
-

Péče o jizvu

-

Práce na obnově ROM - Pasivní i aktivní pohyby zápěstí i prstů PHK

-

Protahování svalů prstů a předloktí

-

Cviky na zlepšení ROM v rameni, zlepšení mobility hrudní páteře –

„číšník“a „paleček“
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Efekt terapie
Subj. – Pacient se cítí příjemně a uvolněně.
Obj. - Pacient po dobu terapie aktivně spolupracoval a vyptával se. Došlo ke
zlepšení ROM a hybnosti prstů a zápěstí a podařilo se uvolnit blokády v kloubech
prstů, ruky a zápěstí, kromě PIP V. prstu. Pacient odchází na fyzikální terapii
instruován o autoterapii.
Kódy
21221

1x;

21413

1x;

21415

+Fyzikální terapie: 21113 1x; 21315 1x
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1x;

21225

1x,

21215

1x

3.5.4. Čvrtá terapeutická jednotka (pá 22.1.2021)
Status praesens
Subj. - Pacient se cítí fantasticky. Stěžuje si pouze na lehký otok ruky.
Obj. - Pacient orientován časem místem a osobou. Mírný otok v oblasti
zápěstí, palmární strany dlaně a prstů. Orientační vyšetření kloubní vůle dle Lewitta
odhalilo blokády v řadě drobných kloubů P ruky, převážně pak v IV a V. prstu.
Omezený ROM zápěstí a prstů do všech směrů.
Cíl terapeutické jednotky
-

Zmenšení otoku

-

Zvýšení rozsahu pohybu v zápěstí a prstech

-

Korekce svalových dysbalancí v oblasti ramenních pletenců

-

Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého

předloktí a ruky
-

Zvýšení svalové síly v oslabených svalech PHK

-

Uvolnění blokád v postižených kloubech ruky (dle VKR)

-

Korekce dechového stereotypu a práce s HSS

-

Edukace pacienta v progresi autoterapie

Návrh terapie
-

Techniky měkkých tkání + míčkování, péče o jizvu

-

Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech postižených směrů

-

PIR s protažením na flexorové a extenzorové skupiny svalů předloktí

-

Cvičení pomocí analytických metod

-

Cvičení pomocí metod na neurofyziologickém podkladě

-

Fyzikální terapie

74

Provedení
-

Míčkování molitanovým míčkem dle Jebavé v oblasti předloktí,

lokte, zápěstí a ruky
-

Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewitta na ventrální i dorzální

straně předloktí latero-laterálním i disto-proximálním směrem.
-

Péče o jizvu (C, S, tlaková masáž jizvy)

-

PIR s protažením dle Jandy na flexory a extenzory zápěstí a prstů,

vsedě s opřenou PHK o stůl. Do extenze nejprve extenzory zápěstí, následně i
extenzory prstů. Totéž do flexe. Každým směrem 3 cykly maximálního předpětí,
aktivace a následné relaxace s pasivním protažením.
-

Mobilizace kloubů pravého zápěstí a ruky dle Lewitta, do všech

postižených směrů
-

Os pisiforme laterolaterálně i distálně

-

MCP a IP kloub palce laterolaterálně

-

MCP

klouby

II.-V.

prstu

dorzopalmárně

i

laterolaterálně a do rotace
-

PIP II-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do
rotace a zaúhlení,

-

DIP II.-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do
rotace a zaúhlení

-

-

Hlavička radia dorzoventrálně

Posilování pomocí 1. flekční a 1. extenční diagonály HK metodou

PNF dle Kabata technikou opakovaných kontrakcí
-

Protažení prsních svalů – pasivní strečink vyvěšením HK z lehátka

v pozici vleže na zádech
-

Opakování a korekce cviků z předchozí terapie a autoterapie.
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-

3 minuty rozhýbání HK pomocí cviku Číšník (viz předchozí terapie)

-

Cvičení kontroly zápěstí pomocí overballu – „mapování rozsahu“ -

VP: vzpor klečmo, overball je pod pravou dlaní, ruka drží overball a koulivými
pohyby, kroužky či osmičkami rozhýbává zápěstí do všech směrů. Vždy návrat do
neutrální polohy pomocí aktivní akce svalů předloktí. Mírná zátěž po celou dobu
cviku (=“víc se o tu ruku opřete“).
-

Cvičení svalů kolem ramen a lopatek pomocí therabandů –

zapažování a předpažování s propnutými pažemi + přítahy na mezilopatkové svaly.
2 série po 9 opakováních, v posledním opakování výdrž v izometrii cca 10s (=“4
klidné dechy“)
-

Nácvik zapojení HSSP v 3 měsíční supinační pozici dle Koláře

Fyzikální terapie
-

Vodoléčba – vířivá koupel, 36°, 15 minut.

-

Pulzní magnetoterapie – 30minut, solenoid, průměr 60cm. Program

pro urychlení srůstu kostí. (Pravoúhlé pulzy 10ms/pauza 30ms, intenzita 4mT,
frekvence 25Hz)

Autoterapie
-

Péče o jizvu

-

Protahování svalů prstů a předloktí

-

Pokračování cviků z minulých terapií

-

Izometrická výdrž v 3 měsíční supinační pozici, denně 3x20s nebo do

ztráty techniky.
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Efekt terapie
Subj. – Pacient je mírně unaven z terapie, což ale kvituje s nadšením.
Obj. - Pacient aktivně spolupracoval a doptával se i na cvičení mimo
terapeutický plán. Došlo k zmírnění otoku, k uvolnění kloubních blokád v oblasti
akra PHK, k protažení zkrácených svalů. Byla provedena mírná korekce dechového
stereotypu a úspěšný nácvik aktivace HSS v pozicích vleže na zádech. Pacientovi
bylo dále vysvětleno, že záměrné opomíjení domácí péče o jizvu není
následováníhodný příklad chlapáctví a následně byl odeslán na vodoléčbu.
Kódy
21221

1x;

21413

1x;

21415

+Fyzikální terapie: 21113 1x; 21315 1x
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1x;

21225

1x,

21215

1x

3.5.5. Pátá terapeutická jednotka (st 27.1.2021)
Status praesens
Subj. - Pacient se cítí výborně. Jedinou komplikaci udává mírné pálení očí;
důsledek kombinace silného mentolového bonbónu a jednorázové roušky.
Obj. - Pacient orientován časem místem a osobou. Aktivně spolupracuje.
Orientační vyšetření kloubní vůle odhalilo omezení kloubní vůle v drobných
kloubech prstů. Os pisiforme i caput radii bez výraznějšího omezení.
Cíl terapeutické jednotky
-

Zvýšení rozsahu pohybu v zápěstí a prstech

-

Korekce svalových dysbalancí v oblasti ramenních pletenců

-

Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého

předloktí a ruky
-

Zvýšení svalové síly v oslabených svalech PHK

-

Uvolnění blokád v postižených kloubech ruky (dle VKR)

-

Korekce dechového stereotypu a práce s HSS

-

Edukace pacienta v progresi autoterapie

Návrh terapie
-

Techniky měkkých tkání - péče o jizvu

-

Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech postižených směrů

-

PIR s protažením na flexorové a extenzorové skupiny svalů předloktí

-

Cvičení pomocí analytických metod

-

Cvičení pomocí metod na neurofyziologickém podkladě

-

Fyzikální terapie
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Provedení
-

Jizva – tlaková masáž, C, S. + edukace pacienta o důležitosti této

-

Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewitta na ventrální i dorzální

péče

straně předloktí latero-laterálním i disto-proximálním směrem.
-

PIR s protažením dle Jandy na flexory a extenzory zápěstí a prstů,

vsedě s opřenou PHK o stůl. Do extenze nejprve extenzory zápěstí, následně i
extenzory prstů. Totéž do flexe. Každým směrem 3 cykly maximálního předpětí,
aktivace a následné relaxace s pasivním protažením.
-

Mobilizace kloubů pravého zápěstí a ruky dle Lewitta, do všech

postižených směrů
-

MCP a IP kloub palce laterolaterálně

-

MCP klouby II.-V. prstu laterolaterálně a do rotace

-

PIP II-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do
rotace a zaúhlení,

-

DIP II.-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do
rotace a zaúhlení

-

Posilování pomocí 1. flekční a 1. extenční diagonály HK metodou

PNF dle Kabata technikou opakovaných kontrakcí
-

Nácvik 2. flekční a 2. extenční diagonály HK dle metody PNF

-

Opakování a korekce cviků z předchozí terapie a autoterapie.

-

3 minuty rozhýbání HK pomocí cviku Číšník (viz předchozí terapie)

-

Cvičení kontroly zápěstí pomocí overballu – „upevňování rozsahu“ -

VP: vzpor klečmo, overball je pod pravou dlaní, ruka drží overball a koulivými
pohyby, kroužky či osmičkami rozhýbává zápěstí do všech směrů. Vždy návrat do
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neutrální polohy pomocí aktivní akce svalů předloktí. Mírná až střední zátěž po
celou dobu cviku (=“víc se o tu ruku opřete“).
-

Strečink prsních svalů, korekce strečinku ischiokrurálních svalů

z minulých terapií
-

Cvičení svalů kolem ramen a lopatek pomocí therabandů – 2 série po

9 opakováních a výdrži v posledním opakování od každého ze třech cviků
z minulých terapií.
-

Aktivace a následné posilování HSS v 3 měsíční supinační pozici –

střídavé pokládání HK a protilehlé DK

Fyzikální terapie
-

Vodoléčba – vířivá koupel, 36°, 15 minut.

-

Pulzní magnetoterapie – 30minut, solenoid, průměr 60cm. Program

pro urychlení srůstu kostí. (Pravoúhlé pulzy 10ms/pauza 30ms, intenzita 4mT,
frekvence 25Hz)
Autoterapie
-

Péče o jizvu (!)

-

Protahování svalů prstů a předloktí, práce na zvětšení aktivního

rozsahu pohybu
-

Pokračování cviků z minulých terapií

-

Cvičení v 3 měsíční supinační pozici (střídavé pokládání nohou)
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Efekt terapie
Subj. – Pacient se po skončení terapie cítí dobře, příjemně unavený ze
cvičení a pocit volnější PHK.
Obj. – Došlo k zvětšení ROM v kloubech prstů a zápěstí PHK o cca 5-10°.
Obnovit rozsah z minulých terapiií je již významně snazší, zhruba otázkou jednoho
či dvou protažení. Kloubní blokády, hlavně u IV. a V. prstu, se stále vracejí, ale
zdaleka ne v takové míře jako na začátku terapie. Podkoží a fascie na předloktí jsou
již volnější, pacient dělá pokroky i v koordinačních a rozhýbávacích cvičeních jak
na zápěstí a prsty, tak i na oblast pletenců HK.
Kódy
21221

1x;

21413

1x;

21415

+Fyzikální terapie: 21113 1x; 21315 1x
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1x;

21225

1x,

21215

1x

3.5.6. Šestá terapeutická jednotka (po 1.2.2021)
Status praesens
Subj. - Pacient se cítí výtečně, stěžuje si na tuhost lýtek.
Obj. - Pacient orientován časem místem a osobou. Mírně zadýchaný a
zpocený z běhu (30min) na páse, pouze v ponožkách (zapomněl si boty). I přesto je
při předklonu vidět progres díky strečinku svalů zadní strany stehna. Orientační
vyšetření kloubní vůle odhalilo omezení kloubní vůle v drobných kloubech prstů,
především IV a V. prstu.
Cíl terapeutické jednotky
-

Zvýšení rozsahu pohybu v zápěstí a prstech

-

Korekce svalových dysbalancí v oblasti ramenních pletenců

-

Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého

předloktí a ruky
-

Zvýšení svalové síly v oslabených svalech PHK

-

Uvolnění blokád v postižených kloubech ruky (dle VKR)

-

Korekce dechového stereotypu a práce s HSS

-

Edukace pacienta v progresi autoterapie, domácím cvičení a péči o

jizvu
Návrh terapie
-

Techniky měkkých tkání, péče o jizvu

-

Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů

-

PIR s protažením na flexorové a extenzorové skupiny svalů předloktí

-

Cvičení pomocí analytických metod

-

Cvičení pomocí metod na neurofyziologickém podkladě

-

Fyzikální terapie
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Provedení
-

Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewitta na ventrální i dorzální

straně předloktí latero-laterálním i disto-proximálním směrem.
-

kontrola péče o jizvu (pacient nezapomněl)

-

PIR s protažením dle Jandy na flexory a extenzory zápěstí a prstů,

vsedě s opřenou PHK o stůl. Do extenze nejprve extenzory zápěstí, následně i
extenzory prstů. Totéž do flexe. Každým směrem 3 cykly maximálního předpětí,
aktivace a následné relaxace s pasivním protažením.
-

Mobilizace kloubů pravého zápěstí a ruky dle Lewitta, do všech

postižených směrů
-

MCP klouby IV.-V. prstu laterolaterálně a do rotace

-

PIP IV-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do

rotace a zaúhlení,
-

DIP IV.-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do

rotace a zaúhlení

-

Posilování pomocí 1. flekční a 1. extenční diagonály HK metodou

PNF dle Kabata, s therabandem
-

Procvičování 2. flekční a 2. extenční diagonály HK metodou PNF dle

-

Kontrola a korekce cviků z autoterapie

-

3 minuty rozhýbání HK pomocí cviku Číšník (viz předchozí terapie)

-

Cvičení kontroly zápěstí pomocí overballu – „upevňování rozsahu“ -

Kabata

VP: vzpor klečmo, overball je pod pravou dlaní, ruka drží overball a koulivými
pohyby, kroužky či osmičkami rozhýbává zápěstí do všech směrů. Vždy návrat do
neutrální polohy pomocí aktivní akce svalů předloktí. Střední zátěž po celou dobu
cviku (=“víc se o tu ruku opřete“).
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-

Cvičení síly a výdrže úchopu pomocí terapeutické plastelíny

Theraputty
-

Cvičení svalů kolem ramen a lopatek pomocí therabandů z minulých

terapií. Doplněn cvik na posilování zevních rotátorů ramene, ve stoje
s therabandem. Ruka s therabandem v 90° flexi a supinaci, nadloktí fixované o
žebra pomocí srolovaného ručníku. 12 opakování na obě strany.
-

Cviky na posílení a aktivaci HSSP v 3 měsíční supinační pozici dle

-

Nácvik aktivace HSS a stabilizace lopatky v 3 měsíční pronační

Koláře

pozici

Fyzikální terapie
-

Vodoléčba – vířivá koupel, 36°, 15 minut.

-

Pulzní magnetoterapie – 30minut, solenoid, průměr 60cm. Program

pro urychlení srůstu kostí. (Pravoúhlé pulzy 10ms/pauza 30ms, intenzita 4mT,
frekvence 25Hz)

Autoterapie
-

Péče o jizvu

-

Protahování svalů prstů a předloktí

-

Pokračování cviků z minulých terapií

-

Cvičení v 3 měsíční supinační pozici (střídavé pokládání nohou a

-

Výdrže v 3 měsíční pronační pozici (3 série po 5-8 výdržích á 5

rukou)

vteřin nebo do únavy či ztráty techniky)
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Efekt terapie
Subj. – Pacient se po skončení terapie cítí dobře. S radostí udává únavu ze
cvičení a nových variant cviků.
Obj. – Došlo k uvolnění kloubních blokád, zvětšení ROM v kloubech prstů
a zápěstí PHK. Pacient již zvládá řadu cviků provádět bez korekce.
Kódy
21221

1x;

21413

1x;

21415

+Fyzikální terapie: 21113 1x; 21315 1x
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1x;

21225

1x,

21215

1x

3.5.7. Sedmá terapeutická jednotka (st 3.2.2021)
Status praesens
Subj. - Pacient se cítí fajn, stěžuje si na mírnou únavu svalů ruky a předloktí
z autoterapie, kterou prý trošku přehnal. Těší se na běh na páse (pozn. – není
součástí terapie), tentokrát i v botách.
Obj. - Pacient orientován časem místem a osobou. Flexor carpi ulnaris,
palmaris longus a extenzory zápěstí (radialis longus et brevis) ve větším napětí než
obvykle.
Cíl terapeutické jednotky
-

Zvýšení rozsahu pohybu v zápěstí a prstech

-

Korekce svalových dysbalancí v oblasti ramenních pletenců

-

Zlepšení pohyblivosti kůže, podkoží a fascií v oblasti pravého

předloktí a ruky
-

Zvýšení svalové síly v oslabených svalech PHK

-

Uvolnění blokád v postižených kloubech ruky (dle VKR)

-

Korekce dechového stereotypu a práce s HSS

-

Edukace pacienta v progresi autoterapie, domácím cvičení a péči o

jizvu
Návrh terapie
-

Techniky měkkých tkání +, péče o jizvu

-

Mobilizace kloubů prstů a ruky do všech směrů

-

PIR s protažením na flexorové a extenzorové skupiny svalů předloktí

-

Cvičení pomocí analytických metod

-

Cvičení pomocí metod na neurofyziologickém podkladě

-

Fyzikální terapie
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Provedení
-

kontrola péče o jizvu

-

Protažení kůže, podkoží a fascií dle Lewitta na ventrální i dorzální

straně předloktí latero-laterálním i disto-proximálním směrem.
-

PIR s protažením dle Jandy na flexory a extenzory zápěstí a prstů,

vsedě s opřenou PHK o stůl. Do extenze nejprve extenzory zápěstí, následně i
extenzory prstů. Totéž do flexe. Každým směrem 3 cykly maximálního předpětí,
aktivace a následné relaxace s pasivním protažením.
-

Mobilizace kloubů pravého zápěstí a ruky dle Lewitta, do všech

postižených směrů
-

MCP klouby IV.-V. prstu laterolaterálně a do rotace

-

PIP IV-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do

rotace a zaúhlení,
-

DIP IV.-V. prstu dorzopalmárně i laterolaterálně, do

rotace a zaúhlení

-

Posilování pomocí 1. flekční a 1. extenční diagonály HK metodou

PNF dle Kabata, s therabandem vleže na zádech
-

Posilování pomocí 2. flekční a 2. extenční diagonály HK metodou

PNF dle Kabata, technikou opakovaných kontrakcí
-

Kontrola a korekce cviků z autoterapie

-

Cvičení

zápěstí

pomocí

overballu,

cvičení

svalů

předloktí

v maximálním dosažitelném ROM
-

Protažení prsních a trapézových svalů

-

Cvičení svalů kolem ramen a lopatek pomocí therabandů (pullover

vleže na zádech, stahování loktů ze vzpažení k žebrům vleže na břiše), 2 série po 9.
opakováních každého cviku, střídavě v supersérii.
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-

Cviky na posílení a aktivaci HSSP v 3 měsíční supinační pozici dle

Koláře – ipsilaterální tlak
-

Aktivace HSSP a stabilizace lopatky v 3 měsíční pronační pozici dle

Koláře

Fyzikální terapie
-

Pulzní magnetoterapie – 30minut, solenoid, průměr 60cm. Program

pro urychlení srůstu kostí. (Pravoúhlé pulzy 10ms/pauza 30ms, intenzita 4mT,
frekvence 25Hz)

Autoterapie
-

Péče o jizvu

-

Protahování svalů prstů a předloktí

-

Pokračování cviků z minulých terapií

-

Cvičení v 3 měsíční supinační pozici (ipsilaterpální pokládání ruky a

nohy při konstantním tlaku druhostranné dlaně do kolene)
-

Výdrže v 3 měsíční pronační pozici (3 série po 8-10 výdržích á 3

vteřiny nebo do únavy či ztráty techniky)
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Efekt terapie
Subj. – Pacient se po skončení terapie cítí dobře. Přiznává, že zkusí dát
therabandu na domácí cvičení ještě šanci.
Obj. – Došlo k uvolnění kloubních blokád, zvětšení ROM v kloubech prstů
a zápěstí PHK. Pacient již zvládá řadu cviků provádět bez korekce a je tedy možné
mu je výhledově přidávat do autoterapie, případně mu je rovnou skládat do menších
celků (domácích „tréninků“).
Kódy
21221

1x;

21413

1x;

21415

+Fyzikální terapie: 21113 1x
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1x;

21225

1x,

21215

1x

3.5.8. Osmá terapeutická jednotka (pá, 5.2.2021) + VýKR
Status Praesens
Subj. - Pacient se cítí fantasticky. Je zvědavý, jaký udělal progres.
Obj. - Pacient orientován časem místem a osobou. Aktivně spolupracuje.
Cíl terapeutické jednotky
-

Provést výstupní kineziologický rozbor

-

Edukace pacienta v možnostech progresu autoterapie

Efekt terapie
Subj.. – Pacient se po terapeutické jednotce cítí dobře. Namotivován
k dalšímu progresu odchází běhat na pás.
Obj. – viz závěr výstupního kineziologického rozboru
Kódy
21002
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3.6.

Výstupní kineziologický rozbor

Čas a místo: 5.2.2021, CLPA
Změny oproti Vstupnímu kineziologickému rozboru jsou vyznačeny tučně.

Dynamické vyšetření stoje
Thormayerova zkouška - negativní (vzdálenost daktylionů od podlahy 8cm)
Stoj na dvou vahách – 43,5kg L / 44,5kg P
Dynamické vyšetření páteře:
Flexe: bederní a krční páteř se rozvíjí fyziologicky, hrudní omezeně. Výraznější PV val na
pravé straně. Oproti VKR je znatelné zlepšení rozvoje Th páteře.
Extenze: podobně jako VKR
Lateroflexe: podobně jako VKR

VYŠETŘENÍ DECHOVÉHO STEREOTYPU A HSS

Test extenze trupu – hyperaktivita paravertebrálních svalů, oproti VKR však nižší
aktivita gluteálních a ischiokrurálních svalů.
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ANTROPOMETRIE

Obvody HK (délkové míry stejné jako u VKR)
OBVOD [cm]

P

L

Paže (relaxovaná)

31

31

Paže (v kontrakci)

33,5

33,5

Loketní kloub

28,5

27,5

Předloktí

28

28

Zápěstí

19

18,5

Tab. 8 - Obvody HK, v rámci VýKR

Distance na páteři:
Čepojev – 5cm
Stiborova vzdálenost - 11 cm
Forestierova fleche – 0cm
Lateroflexe - 18 doleva, 18,5 doprava
Flexe hlavy – -1cm
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VYŠETŘENÍ AKTIVNÍHO KLOUBNÍHO ROZSAHU

Segment

Rovina

P

L

Ramenní
kloub

S

30-0-150

35-0-165

F

145-0-0

160-0-0

Tabd90

20-0-120

20-0-120

R

80-0-40

85-0-45

Loketní
kloub

S

0-0-140

0-0-145

R

80-0-45

80-0-80

Zápěstí

S

45-0-55

60-0-70

F

20-0-35

25-0-50

S

40-0-50

F

30-0-30

R

80-0-65

Krční
páteř

Tab. 9 - Vyšetření aktivního kloubního rozsahu HK, v rámci VýKR
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Vyšetření aktivního rozsahu pohybu drobných kloubů ruky

Pohybový segment

prst

P

L

S

20-0-85

20-0-90

F

30-0-30

30-0-30

S

20-0-85

20-0-90

F

25-0-25

25-0-25

S

10-0-85

20-0-90

F

15-0-20

20-0-20

S

10-0-80

20-0-80

F

10-0-10

30-0-30

II.

S

0-0-85

0-0-100

III.

S

0-0-85

0-0-100

IV.

S

5-5-90

0-0-100

V.

S

10-10-80

0-0-90

II.

S

0-0-60

0-0-70

III.

S

0-0-50

0-0-80

IV.

S

0-0-60

0-0-70

V.

S

0-0-40

0-0-70

S

5-0-25

5-0-30

F

45-0-45

50-0-40

II.

MCP klouby

III.
IV.
V.

PIP klouby

DIP klouby

rovina

Karpometakarpální
kloub palce

I.

MCP kloub palce

I.

F

0-0-60

0-0-60

IP kloub palce

I.

F

0-0-75

0-0-80

Opozice palce

I.+V
0
0
.
Tab. 10 - Vyšetření aktivního kloubního rozsahu drobných kloubů ruky, v rámci VýKR
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VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ DLE JANDY

m. pectoralis major

P

L

pars abdominalis

0

0

pars sternalis

0

0

pars acromialis + m.
pectoralis minor

2

2

m. iliopsoas

1

1

m. tensor fasciae latae

2

2

m. rectus femoris

1

1

m. biceps femoris, m.
semitendinosus, m.
semimembranosus

2

2

m. trapezius

1

1

m. levator scapulae

1

1

m. sternocleidomastoideus

1

1

Paravertebrální svaly

2

Tab. 11 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, v rámci VýKR

VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY DLE JANDY

Segment

Pohyb

Krční páteř

Obloukovitá flexe

5

Flexe předsunem

5

Extenze

5

Flexe

4

Trup

P

Flexe s rotací

4

Extenze
Pánev

L

4
4

Elevace

4
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5

Ramenní kloub

Lopatka

Loketní kloub

Zápěstí

MP klouby
Palec a malík

Flexe

4

5

Extenze

4

4

Abdukce

5

5

Zevní rotace

3+

5

Vnitřní rotace

4

5

Horizontální
abdukce

4

5

Horizontální.
addukce

4+

5

Elevace

5

5

Kaudální posun

4

4

Abdukce s rotací

4+

4+

Addukce

5

5

Flexe

4

5

Extenze

3+

4

Pronace

3

5

Supinace

3

5

Flexe s addukcí

5

5

Flexe s abdukcí

5

5

Extenze s addukcí

5

5

Extenze s abdukcí

5

5

Flexe

5

5

Extenze

5

5

Opozice

5

5

Tab. 12 - Vyšetření svalové síly dle Jandy, v rámci VýKR
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VYŠETŘENÍ HORNÍCH KONČETIN PALPACÍ

Kůže a podkoží - Bez otoku, hematomu, fyziologická teplota. V oblasti
ramenou, horní části prsních svalů a klíčků kůže protažitelná bilaterálně. Kiblerova řasa
lze vytvořit bilaterálně v celém průběhu zad, subjektivně je pro pacienta nepříjemnější
pravá strana. Na obou pažích je kůže posunlivá, na pravé straně v oblasti jizev klade tkáň
horší protažlivost vždy směrem od jizvy.
Fascie – Bilaterálně snížená pružnost v oblasti hrudníku, šíje a horní části
zad. V oblasti předloktí na pravé straně rovněž kladou větší odpor, do rotace i do
proximo- distálního protažení.
Svaly – Palpační vyšetření svalů a spoušťových bodů viz tabulka

Sval

Hypertonus TrP

Pectoralis major

L/P

-

Pectoralis minor

L/P

-

Latissimus dorsi

-

-

Supraspinatus

L/P

-

Infraspinatus

L/P

-

Subscapularis

L/P

L/P

Deltorideus, p. anterior L/P

L/P

p. lateralis

L/P

-

p. posterior

-

-

Trapezius

L/P

L/P

Biceps brachii

P

P

Triceps brachii

-

-

Předloktí- extenzory

L/P
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Flexory

L/P

Paravertebrální svaly

L/P

P
-

Tab. 13 - Palpační vyšetření hypertonu a spoušťových bodů (TrP) ve svalech HK, v rámci
VýKR

VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE DLE LEWITA

Segment

pohyb

P

L

Lopatka

abdukce a oddálení
dolního úhlu

bpn

bpn

kaudálně

OP

OP

ventrodorzálně

bpn

bpn

kaudálně

bpn

bpn

ventrodorzálně

bpn

bpn

laterálně

bpn

bpn

Hlavička radia

dorzoventrálně

bpn

bpn

Distální radioulnární
kloub

dorzopalmárně

bpn

bpn

palmární flexe

bpn

bpn

dorzální flexe

bpn

bpn

ulnární dukce

bpn

bpn

radiální dukce

bpn

bpn

dorzopalmárně

bpn

bpn

laterolaterálně

bpn

bpn

distálně

bpn

bpn

dorzopalmárně

bpn

bpn

dorzopalmárně

bpn

bpn

laterolaterálně

V. prst

bpn

rotace

V. prst

bpn

dorzopalmárně

V. prst

bpn

laterolaterálně

OP – IV. – V. prst

bpn

rotace

OP – IV. – V. prst

bpn

AC skloubení
Ramenní kloub

Zápěstí

Hlavičky metakarpů
Os pisiforme
CMC kloub palce
MP klouby I. – V. prstu

PIP I. – V. prstu
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OP – IV. – V. prst

bpn

dorzopalmárně

OP –V. prst

bpn

laterolaterálně

OP – II. – V. prst

bpn

rotace

OP – IV. – V. prst

bpn

zaúhlení

OP – IV. – V. prst

bpn

zaúhlení

DIP II. – V. prstu

Legenda: OP - omezení pohybu (joint play); bpn - bez patologického nálezu

Tab. 14 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewitta, v rámci VýKR
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VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ DLE JANDY

Abdukce ramene
PHK: Pohyb začíná nejprve aktivací horních fixátorů lopatky (ipsi, pak
kontralaterálně), pak následuje aktivita m. supraspinatus a m. deltoideus. Pohyb
veden do cca 80°, následuje elevace celého pletence ramenního.
LHK: Timing stejný jako na PHK, pacient je však schopný vykonat celý
rozsah pohybu do horizontály bez výrazné elevace pletence
Klik: podobný průběh jako ve VKR
Flexe šíje: podobný průběh jako ve VKR

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Taxe - bez patologického nálezu (bpn)
Čití – jako u VKR, bpn
Šlachookosticové reflexy
Bicipitový – normoreflexie bilaterálně
Tricipitový - normoreflexie bilaterálně
Flexorový - normoreflexie bilaterálně
Brachioradiální - normoreflexie bilaterálně
Pyramidové jevy zánikové – jako u VKR, bpn
Pyramidové jevy iritační – jako u VKR, bpn
Diadochokineze – jako u VKR, bpn
Fenomén retardace – jako u VKR, bpn
100

Vyšetření periferních motorických nervů
n.medianus
Příznak kružítka – Omezený rozsah pohybu (MCP 4. prstu)
Zkouška pěsti – Omezený rozsah pohybu (4. a 5. prst)
Opozice a abdukce palce – bpn
Zkouška mlýnku palců – bpn
n. ulnaris – jako u VKR, bpn
n. radialis
zkouška extenzorů – Omezený rozsah pohybu (4. a 5. prst)
zkouška sepjatých prstů - Omezený rozsah pohybu (4. a 5. prst)
Zkouška pěsti - Omezený rozsah pohybu (4. a 5. prst)

VYŠETŘENÍ ÚCHOPU

Orientační vyšetření stisku: Pravá (operovaná) ruka slabší stisk, ale rozdíl mezi P
a L je menší než na začátku terapie. Pacient si již nestěžuje na bolest.

Hodnocení úchopů
0= pacient nezvládne
1= pacient zvládne neúplně
2= pacient zvládne úplně
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Malé úchopové formy

Štipec (1. a 2. prst) – 2
Špetka (1-3. prst) – 2
Špetka (1-5) – 2
Klíčový úchop - 2

Velké úchopové formy
Kulový - 2
Válcový – 1 (záleží na průměru válce)
Háčkový – 2

Pacient plně nedovře 4. a 5. prst, opozici palce a malíku ale již zvládne. Válcový
úchop zvládne plně při průměru drženého předmětu cca nad 2cm.

ADL

Pacient je schopen plné sebeobsluhy. Jedná se však o dominantní končetinu a
chybějící rozsahy, svalová síla a výdrž v úchopu pacientovi občas chybí v jemné
motorické činnosti při výkonu povolání (elektrikář).
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3.7.

Závěr vyšetření a zhodnocení terapie

Pacient přišel na rehabilitaci po úrazu s následkem fraktury humeru, radia
a dislokaci malíku pravé HK. Pacient byl po celou dobu naší spolupráce aktivní, zajímal se
o průběh terapie a plnil zadanou autoterapii, občas až příliš horlivě.
Aspekčně je stále zřetelná asymetrie mezi postavením ramenních pletenců, byť
tonus horní části trapézových svalů (bilat.) je podstatně menší, napětí už není vidět na první
pohled. Protrakce a vnitřní rotace je patrná bilaterálně, na pravé je stále výraznější, byť
méně než na začátku. Pravá lopatka je stále poněkud výše, ale rozdíl mezi
thorakobrachiálními trojúhelníky není již zdaleka tak výrazný.
Goniometrické vyšetření potvrdilo zlepšení rozsahu ve všech měřených směrech
a rovinách u P ramene (S, F, T i R), P lokte (S i R) a obou zápěstích (S i F) – konkrétní
hodnoty viz výše; rovněž došlo k trvalému zlepšení rozsahu pohybu u PIP kloubů IV. a
V. prstu a DIP kloubů II. – V. prstu. V řadě směrů však ještě nedosahují stejného rozsahu
jako na nepostižené straně. Svalový test taktéž ukázal zlepšení ve svalové síle PHK
(rameno, lopatka a zápěstí do všech testovaných směrů, loket do extenze a opozice palce a
malíku) a oproti začátku terapie je patrná nebolestivost a větší jistota ve vykonávaných
pohybech.
Zápěstí a prsty pravé ruky jsou stále omezené v hybnosti, ale už ne ve svalové síle,
na bolest si pacient během vyšetření nestěžoval vůbec. IV. a V. prst má omezenou hybnost,
ale i díky pacientově píli při autoterapii je omezení mnohem menší. Pacient zvládá už
většinu úchopů, k dovření celé pěsti mu chybí již pouhé 2 cm.
Podařilo se odstranit řadu kloubních blokád, některé se však pacientovi opakovaně
vrací. Opět se jedná hlavně o klouby IV. a V. prstu.
Neurologické vyšetření neodhalilo žádné patologie, negativní byly i testy na
postižení periferních nervů HK.
Celkově došlo k výraznému zlepšení pacientova stavu, objektivně i subjektivně.
Pacient začíná ruku používat více a s větší jistotou.
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4. ZÁVĚR
Cílem této práce bylo zpracování kazuisitiky pacienta po zlomenině distální části
radia (DRF) a tento cíl byl splněn. Obecná část obsahuje shrnutí základních teoretických
poznatků, týkajících se diagnózyDRF, praktická část popisuje průběh samotné terapie a její
vliv na stav pacienta.
V průběhu terapie došlo u pacienta ke zlepšení funkcí zraněné ruky. Pacient aktivně
spolupracoval po celou dobu terapie a zadanou autoterapii poctivě cvičil, byť někdy až
příliš horlivě. Znatelný pokrok je pravděpodobně důsledkem i velké dávky motivace, která
je vzhledem k pacientově zaměstnání – elektrikář – více než opodstatněná; limitace
v používání dominantní ruky narušuje nejen pracovní, ale také běžné, každodenní činnosti.
Bylo přínosné mít možnost vést terapii, jejíž jednotky na sebe navazují. Lze tak lépe
dávkovat množství informací a pacienta “nezahltit” najednou, postupně škálovat obtížnost
jednotlivých rehabilitačních cvičení a sledovat, co a jak funguje a průběžně adjustovat dle
potřeby. Díky profesionálnímu zázemí a radám zkušených terapeutů na pracovišti bylo
možné si v praxi vyzkoušet širokou škálu terapeutických metod a přístupů.
Součástí terapie nejsou jen samotné fyzioterapeutické techniky a cvičení, ale
především komunikace s pacientem, která by měla synergisticky podporovat veškeré
oboustranné snažení. Bez schopnosti pacienta motivovat, vysvětlit mu “co, proč a jak”, je
terapie redukována na pouhou sumu postupů, jejíž efekt je oproti vědomé, samostatné
a zodpovědné práci pacienta postatně umenšený.
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Příloha č. 1 - Souhlas Etické komise FTVS UK

I

Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu

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 Centru léčby pohybového aparátu (CLPA)., 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 s diagnózou stav po fraktuře distální části radia.
Cílem této bakalářské práce je uvést teoretické informace o fraktuře radia a její následné
terapii a zaznamenat konkrétní kazuistiku fyzioterapeutické péče.

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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