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Poznámka

ABSTRAKT
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kloubu"

Souhrn:
Práce je

zaměřena

(zejména pak LCM) a

na problematiku

rehabilitační léčbu

poranění měkkých

struktur kolenního kloubu

po distenzi LCM kolenního kloubu.

Práce je zpracována formou teoretické rešerše týkající se výše uvedeného
tématu a případové studie pacientky B. V., s diagnózou "S834 distenze lig. collaterale
mediale lateris dextri".
Následná

rehabilitační léčba

po distenzi LCM kolenního kloubu byla

obnovení rozsahu pohybu kolenního kloubu,

zvětšení

Klíčová

podařilo rehabilitační léčbou

zlepšit.

slova:

Keywords:
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na

svalové síly a obnovení statické a

dynamické stability kolenního kloubu. Stav pacientky se
výrazně

zaměřen
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1.

ÚVOD
Tato práce se skládá z části obecné a

části

speciální, pro kterou jsem získala

podklady v průběhu odborné praxe, která proběhla od 21. 1. 2008 do 15. 2. 2008 v ÚVN
v Praze -

Střešovicích,

Cílem obecné

na ambulantním
části

oddělení

rehabilitace a fyzikální medicíny.

(teoretické rešerše) byl

sběr

problematiky kolenního kloubu a dané diagnózy a následné

Cílem speciální

části

která zahrnuje vstupní
rehabilitačního

informací týkajících se

rehabilitační léčby.

bylo zpracování kazuistiky pacientky s danou diagnózou,

vyšetření

pacientky, tvorbu krátkodobého a dlouhodobého

plánu vzhledem k výsledku

vyšetření,

stavbu terapeutické jednotky,

výstupní vyšetření pacientky a celkové zhodnocení efektu terapie.
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2. ČÁST OBECNÁ

2.1

ANATOMIE KOLENNÍHO KLOUBU

Kloub kolenní je
které se v

něm

největší

a

nejsložitější

kloub v lidském

artikulují (femur, tiba a patella) a

těle.

Skládá se ze

vytvářejí

tří

kostí,

tak dva klouby

(femorotibiální a femoropatelární) [1].
Femorotibiální kloub tvoří dva velké kondyly femuru, které fungují jako kloubní
hlavice. Kloubní jamkou jsou

dvě

kloubní plochy na tibii, které se nazývají kondyly

tibie. Zakřivení femorálních kondylů je větší a neodpovídá plochým kondylům tibie, a
proto je kloub

vrozeně

nestabilní [3].

Femoropatelární kloub

představuje

spojení oválné kloubní plochy na zadní

pately s kloubní plochou pro patelu, která

vpředu

spojuje oba kondyly femuru [1 ,4]

Obr. 1 kolennl kloub [2]

2.1.1 STABILIZÁTORY KOLENNÍHO KLOUBU

Stabilizátory kolenního kloubu lze dělit ze dvou hledisek:
1. z funkčního
a) statické- vazy, menisky
b) dynamické- svaly a jejich fascie [2]

2. z topografického
a) intraartikulární - menisky a zkřížené vazy
b) kapsulární [2]
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straně

2.1.1.1 lntraartikulární stabilizátory!
Menisky

dělí

dutinu

meniskotibiální.

femorotibiálního

Zmírňují

kloubu

část

na

femoromeniskální

inkongruenci obou artikulujících kostí a tím se

a

významně

podílejí na stabilitě kloubu. Jejich tvar i stavba odpovídají zcela jejich funkci.
rozdělit

Oba menisky mají srpkovitý tvar. Lze je
střední

na třl

části: přední

a zadní roh a

část

[2].

Mediální meniskus je

větší

vzdáleny. Tím nabývá tvaru

než laterální a jeho oba rohy jsou od sebe dosti
otevřeného

Přední

písmene C.

roh se upíná v area

intercondylaris anterior. Zadní roh se upíná v area intercondylaris posterior a je
prostřednictvím

spojen
Navíc

střední část

pouzdra s ventrální úponovou

menisku je

připevněna

k jeho dorzální části. Mediální meniskus je

ležícího písmene O.

Přední

m. semimembranosus.

pouzdrem k vnitřnímu postrannímu vazu,
méně

rohů

Laterální meniskus úpony jeho obou

částí

pohyblivý než zevní [2].

jsou v těsné blízkosti, takže má tvar

roh se upíná v těsné blízkosti

předního zkříženého

Zadní roh se upíná na dorzální okraj tuberculum laterale. Je fixován
jednom

místě,

protože úpony obou

rohů

se skoro dotýkají. To

téměř

umožňuje

vazu.

jen na

jeho

větší

pohyblivost [2].

Lig. transversum genus spojuje
Lig. cruciatum anterior
kondylu femuru. Vaz

přední

začíná

směřuje

rohy obou

v oblasti dorzální
kaudálně

a

při

části

mediální plochy zevního

ventromediálně

intercondylaris anterior. Omezuje posun tibie
Nejvíce je zatížen

menisků.

dopředu

a

a upíná se v area

zabezpečuje

VR bérce.

VR bérce [2].

Lig. cruciatum posterior

začíná

mediálního kondylu femuru. Vaz

vějířovitě

na

směřuje kaudálně

intercondylaris posterior a úponová vlákna vazu

předním

a

vyzařují

Zamezuje posunu tibie dozadu a omezuje ZR bérce [2,3]
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okraji zevní plochy

dorzálně.

Upíná se v area

až na dorzální plochu tibie.
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Obr. 2 intraartikulámí stabilizátory [2]

1 - sulcu femoralis

6- LCL

11 - linea semilunaris

2 - lineae condylopatelares

7- Alacha m. biceps femoris

12- LCM

3-

Grantův

žlábek

8- laterální meniskus

13- medlálnl meniskus

4 - LCA- pars anteromedialis

9 - LCP - pars posteromedialis

14 -lig. patellae

5 - LCA - pars posterolateralis

1O- LCP - pars anterolateralis

2.1.1.2 Kapsulární stabilizátory

Základem kapsulárních

stabilizátorů

vzdálenosti 1 až 1,5 cm od
proximálně

okrajů

je kloubní pouzdro.

Začfná

na femuru ve

kloubní plochy. Jeho ventrální

v recessus suprapatellaris variabilní velikosti. Pouzdro

s oběma menisky, s výjimkou jejich
vzdálenosti zhruba 0,5 cm od
Kapsulární stabilizátory

okrajů

předních

a zadních

rohů.

vybíhá

pevně srůstá

Upíná se na tibii ve

kloubní plochy.

můžeme rozdělit

do

tří

hlavních skupin: extenzní aparát

kloubu, skupina mediálních a laterálních

stabilizátorů

obě

dorzální část pouzdra [2].

postranní skupiny společně

část

vytvářej(

kloubu. Na zadní

straně

kloubu

Extenzní aparát kolenního kloubu tvoři m. quadriceps femoris, čéška, lig. patellae

a systém retinakul pately.
M. quadriceps femoris je extenzorem kolenního kloubu a

současně

dynamickým stabilizátorem pately. V oblasti kolenního kloubu je
úpony každé jeho části se
M. rectus femoris

tvoři

poněkud

i hlavním

složitě uspořádán

a

liší.

úzkou dlouhou šlachu, která se upíná na bazi pately.

M. vastus lateralis se svými mediálními snopci upíná na zevní okraj baze pately.
Laterální snopce šlachy srůstají s tractus iliotibialis.
M. vastus medialis- jeho kraniálnf vlákna probíhají

téměř vertikálně,

distální naopak

vzhledem k dlouhé ose femuru v úhlu 50° až 70°. Vlákna svalu dosahují až k patele,
kde

vytvářejí

krátkou silnou šlachu, upínající se na proximálni

- 12-

třetinu

až polovinu

jejich mediálního okraje. Jednou z hlavních funkcí m. vastus medialis je dynamická
stabilizace pately. Sval

zabraňuje

její laterální dislokaci.

M. vastus intermedius je ze všech
leží

nejhlouběji

čtyř

nejmohutnější

hlav m. quadriceps femoris

a

[3].

Lig. patellae je hlavním terminálním úponem
pohybuje od 4 do 7 cm.

Těsně

čtyřhlavého

svalu. Jeho délka se

nad úponem na tuberositas tibiae se mezi vaz a tibii

vsouvá konstantní bursa infrapatellaris profunda [3].

Retinakula pately, zesilující
třech

přední

uspořádána

ve

střední vrstvě

se

plochu kloubního pouzdra, jsou

vrstvách.

Povrchovou

tvoří

zesílené pruhy povrchové fascie stehna. Ve
pokračováním

nacházejí dva aponeurotické pruhy, které jsou

úponových šlach m.

vastus medialis et lateralis. Horizontální retinakula leží v nejhlubší
retinakula

zabraňují bočné

vrstvě.

Tato

dislokaci pately [3].

Mediální skupina stabilizátorů
tvoří

Základ

kloubní pouzdro, které je zesíleno

vnitřním

postranním vazem, úponem

pes anserinus, šikmým kapsulárním vazem, úponem m. semimembranosus,

včetně

lig. popliteum obliquum, a začátkem mediální hlavy m. gastrocnemius [2].
Vnitřní

postranní vaz je

straně

kloubu.

Začátek

vlákna

směřují distálně

nejvýznamnějším

vazu je na mediálním epikondylu femuru.
a lehce

mediálního epikondylu femuru
těsně

pod kloubní

která sem

štěrbinou.

přicházejí

vazivovým stabilizátorem na mediální

ventrálně.

Přední

Horní zadní šikmá vlákna

dorzokaudálně

dlouhá

směřují

od

a upínají se na mediální kondyl tibie

Do stejného místa se upínají zadní dolní šikmá vlákna,
předních

od tibiálního úponu

vertikálních vláken [2].

Pes anserinus je tvořen šlachami m. sartorius, m. gracilis a m. semitendinosus. Jako
jediná

stabilizační

Všechny

tři.

struktura na mediální

šlachy

těsně před

straně

úponem

kloubu nemá

vzájemně srůstají

přímý

a

vztah k pouzdru.

vytvářejí společnou

šlachu typického tvaru, která inzeruje na mediální plochu tibie mezi tuberositas tibiae
a úpon LCM [2].

Šikmý kapsulámí vaz jsou zesílená femoromeniskální vlákna dorzální třetiny
pouzdra. Probíhají od mediálního epikondylu femuru
posteromediální okraj

vnitřního

menisku [2].
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dorzokaudálně

a upínají se na

M. semimembranosus je hlavním dynamickým stabilizátorem na mediální straně

kloubu. Šlacha svalu se ve výši kloubní štěrbiny oplošťuje a její centrální část se
upíná na posteromediální plochu
Z laterální
a

končí

části

šlachy se

vytváří

vnitřního

kondylu tibie [2].

lig. popliteum obliquum. Směřuje kraniolaterálně

na zevním kondylu femuru.

Caput mediale m. gastrocnemii zesiluje horní okraj dorzální části pouzdra. Sval
začíná

na zadním okraji mediálního epikondylu femuru [2].

'1

.,

Obr. 3 Mediální kapsulámí stabilizátory [2]
1 - m. vastusmedialis
2

-

retinaculum

6transversum

růstová

růstová

8-

3 - kloubní pouzdro

9 - epicondylus medialis femoris

4 - lig. patellae

1O - caput mediale m. gastrocnemii

5

-

retinaculum

longitudinale

v pouzdru

7- šlacha m. adductor magnus

patellaemedialel

patellae mediale

13 - zeslabený srpkovitý prostor

chrupavka tibie

14 - lig. collaterale mediale

chrupavka femuru

11 - šikmý kapsulárnl vaz
12 - šlacha m. semimembranosus

Laterální skupina stabilizátorů

Mezi laterální kapsulární stabilizátory

řadíme

iliotibiální trakt, zevní postranní vaz, m.

biceps femoris, lig. popliteum arcuatum, m. popliteus a laterální hlavu m.
gastrocnemius [2,3].
Tractus iliotibialist je složitě uspořádaný útvar. Proximální část tvoří zesílená fascie

m. glutaeus medius. Do ní se z ventrální strany upíná m. tensor fasciae latae,
dorzálně

povrchové snopce m. glutaeus maximus.

Distálně

se

postupně

zužuje.

Ventrální snopce traktu se stáčejí na zevní stranu pately. Střední snopce pokračují
přes

kloubní

štěrbinu

k tibii. Upínají se

těsně

pod kloubní

štěrbinou.

Dorzální snopce

inzerují těsně nad laterálním epikondylem femuru [3].
Ligamentum colateralle laterále začíná na laterálním epikondylu femuru a upíná se

na

hlavičku

fibuly.
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M. biceps femoris - jeho úponová šlacha vzniká

poměrně

vysoko nad kloubem

z caput longum. Krátká hlava se upíná na mediální stranu této šlachy. Vlastní úpon
svalu je na hlavičce fibuly. Část šlachy přechází z hlavičky fibuly až na laterální
působí

kondyl tibie. Sval tak

jako dynamický stabilizátor tibiofibulárniho kloubu[2].

Ligamentum popliteum arcuatum je vaz trojúhelníkovitého tvaru, který

apexu fibuly.

Přední

upíná se na femur
svalového

bříška

raménko se
těsně při

obloukovitě stáčí

jeho

začátku.

začíná

na

k zevnímu postrannímu vazu a

Zadní raménko

běží

po horním okraji

m. popliteus a ztrácí se pod lig. popliteum obliquum [2].

M. popliteus začíná tlustou šlachou ve žlábku na laterálním kondylu femuru, dále

probíhá

mediálně

a

značně přitom

prominuje do kloubní dutiny svou ventrálni

plochou. Sval se upíná na tibii v těsné blízkosti zadního okraje LCM. M. popliteus má
značný stabilizační význam pro laterální část kloubu. Jeho šlacha svým průběhem

zesiluje kloubní pouzdro, a dynamicky stabilizuje laterální kondyl femuru [2].
Caput laterale m. gastrocnemii se podobá svému mediálnímu

\

protějšku

[2,3].

i

I

j

\
\

...;, •

'

j

/

I
I

Obr. 4 Laterální kapsulární stabilizátory [2]

1 -

caput

longum

m.

biciptis

4 - lig. collaterale laterale

7

femoris

5 - m. vastus lateralis

patellae laterale

-

retlnaculum

2 - caput breve m. bicipitis femoris

6 - tractur iliotibialis

8- kloubni pouzdro

transversum

3 - šlacha m. popliteus

2.1.2 NERVOVÉ ZÁSOBENÍ
Motorická inervace svalů

Svaly

působící

jako dynamické stabilizátory kolenního kloubu jsou inervovány

z různých nervů plexus lumbosacralis:
m. quadriceps femoris, m. sartorius - n. femoralis
m. gracilis - n. obturatorius
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m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris - n. ischiadicus
m. popliteus, m. gastrocnemius, m. plantaris- n. tibialis [3]
Inervace kloubu
Na senzitivní inervaci kolenního kloubu se podílejí svými
peronaeus communis, n. tibialis,
při

nekonstantně

větvemi

n. femoralis, n.

n. obturatorius, event. i n. ischiadicus

nízkém štěpení [2,3].

2.2

BIOMECHANIKA KOLENNÍHO KLOUBU

2.2.1 KINEMATIKA KOLENNÍHO KLOUBU
Proložíme-li

středem

kolenního kloubu

transverzální), protnou se ve
zároveň

osami možných

tři

základní roviny (frontální, sagitální,

třech přímkách označených

pohybů

jako X, Y, Z, které jsou

v kolenním kloubu. Kolem

těchto

os je teoreticky

možno provést celkem šest druhů pohybu:
tři rotační

(rotace kolem os X, Y, Z) a

tři translační

V klinické praxi

(posun podél os X, Y, Z).

označujeme rotační

kolem osy Z jako

vnitřní

pohyb kolem osy Y jako flexi - extenzi, pohyb

a zevní rotaci bérce a pohyb kolem osy X jako abdukci -

addukci.
Translační

pohyb podél osy X

označujeme

jako

přední

a zadní zásuvkový

K translaci podél osy Z, neboli kompresi a distrakci, dochází
Translační

pouze

pohyb podél osy Y není za normálních

při poranění

vyvolat

vnitřní

možný,

může

tlakových sil.
k

němu

dojít

vazivového aparátu kloubu.

Aktivní pohyby, které lze v kloubu provést
extenze a

téměř

působením

příznak.

přímo prostřednictvím svalů,

jsou flexe -

a zevní rotace bérce. Ostatní pohyby jsou pouze pasivní a lze je

např. při vyšetřování

nebo

působením

tlakových sil [2].

('
Obr. 5 Osy pohybu kolenního kloubu [2]
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FLEXE- EXTENZE
převážně

Flexe - extenze, probíhající

rovině

v sagitální

je výsledkem složité

řady

dějů.

V současné

době

obecně

se

během

uznává, že

flexe - extenze se kombinují

tři

pohyby:
- iniciální rotace na začátku flexe a terminální rotace na konci extenze,
- valivý pohyb

kondylů

femuru po tibiálním plató [2].

Příčinou těchto různých pohybů
vazů

hlavních

kloubu. Z tvaru kolenních ploch má

zakřivení kondylů
poloměr křivosti,

kondylu. Z těchto
stupni flexe.

v sagitální

důvodů

Hovoříme

hlavně

a to

změna

největší

části

Jednotlivé

začátku

o tzv.

instančním

zkřížené

zmenšuje,

zajišťují

vazy, které

lokalizace

začátku či

úponu

nejdříve

kondylů

mění

v závislosti na

přechází

femorotibiálním kloubu. Toto

vazu,

při

tří

rozdílné

popř. změna

poměrů

k vnitřní rotaci bérce (ve

kondylů

femuru

zevně)

"zpožděním"

zhruba o

dorzálně. Při

pohyb valivý v pohyb klouzavý, a to

"zpoždění"

jeho

v kloubu [2].

femuru po tibiálním plató

v mediálním femorotibiálním kloubu a s malým

Při

čímž narůstá zakřivení

vzájemnou koordinaci všech

zkříženého

fixovaném bérci k podložce k rotaci

dosažení flexe asi 20°

různý

femuru a tibie pro pohyb v kloubu nezbytná.

5°. Poté následuje valivý pohyb

kloubů

nesoustředěné

valivého a klouzavého. Tato koordinace je totiž
kondylů

uspořádání

centru rotace.

flexe z plné extenze dochází

skutečnosti při

význam

a

kloubní plochy mají

délky, má za následek změnu základních biomechanických
Při

průběh

neexistuje stálá osa pohybu, nýbrž se

velikosti kloubních ploch
Jakákoliv

rovině.

dorzálně postupně

který se

Hlavní význam mají
pohybů,

je tvar kloubních ploch a

nejdříve

pak v laterálním

je dáno asymetrií obou femorotibiálních

[2].

extenzi dochází ke

změně pohybů

v závěrečné fázi rotace, v tomto
ventrální

části

30° flexe se

v opačném

případě

nazývaná terminální. Je

mediálního kondylu femuru a

začíná přední zkřížený

vaz

pořadí. Mimořádný

význam má

podmíněna

napětím předního zkříženého

značně

tvarem

vazu. Od

napínat a je zcela napnut zhruba

při

15° flexe. Protože by další extenze nebyla vzhledem k jeho tenzi možná, dochází
k zevní rotaci bérce (resp.

vnitřní

rotaci

kondylů
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femuru). Tento pohyb sám o

sobě

snižuje
vazu

napětí

během

vazu, což

umožňuje

napětí předního zkříženého

další extenzi. Tím se

posledních 15° extenze

nemění

[2].

ROTACE

Do jisté míry je závislá na flexi,
rotační děj

je závislý

hlavně

na

neboť stupeň
uspořádání

flexe

ovlivňuje

i rozsah rotací. Vlastní

vazivového aparátu a jeho vztahu ke

kostním strukturám.
Rozsah

rotačního

pohybu je

Rozhodující vliv má
Rotační

poměrně

velmi málo

ovlivněn

tvarem kloubních ploch.

uspořádání vazů.

pohyby se odehrávají jak ve femoromeniskální, tak v meniskotibiální

kloubu. Významnou úlohu má rozdílná fixace obou
femorotibiálním kloubu dochází k rotačním
meniskem. V laterálním je
meniskotibiální

část

rotační

pohyb

kloubu mnohem

menisků.

části

Proto v mediálním

pohybům

zejména mezi femurem a

rozdělen

mezi femoromeniskální a

rovnoměrněji.

Rozsah

pohybů

laterálního

menisku po tibii je zhruba dvakrát větší než mediálního - 12 mm proti 6 mm [2].
Při

zevní rotaci bérce rotuje mediální kondyl tibie

kondyl tibie rotuje vzad a
se zadním rohem

vnitřního

rohem menisku zevního.
dorzálně

dovnitř.

vpřed

a

zevně,

zatímco laterální

Tím se dostává mediální kondyl femuru do kontaktu

menisku a laterálni kondyl femuru do kontaktu s

Současně

předním

se pohybuje mediální meniskus po tibiálním plató

a zevně a zevni meniskus naopak dopředu a mediálně [2].

Při vnitřní

rotaci bérce je tomu

obráceně[2].

ROZSAH POHYBŮ

Jako základní postavení kloubu

označujeme

nulovou flexi. Z tohoto postavení lze

provést ještě malý extenzní pohyb, tzv. hyperextenzi v rozsahu asi 5°. U jedinců
s větší kloubní laxitou je hyperextenze
V

opačném směru

větší,

obvykle však

nepřekročí

lze provést zhruba 160° flexi, ale z toho pouze 140°

Zbývajících 20° lze dosáhnout pouze

pasivně

15°.

aktivně.

[5,2].

Hyperextenze je omezena hlavně napětím vazů, a to dorzálni části pouzdra,
předního zkříženého

vazu, posteromediální
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části

zadního zkfíženého vazu, dále

nalehnutím kondylů femuru na a přední rohy obou menisků; vliv má i napětí flexorů
(m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. gastrocnemius) [2].

Flexe je naopak omezena uvedeným nalehnutím svalů stehna a bérce. Napětí obou
zkřížených vazů a působení zadních rohů obou menisků má vliv pouze u osob se
slabě

vyvinutým svalstvem [2].

Rozsah rotací je závislý na stupni flexe. V plné extenzi jsou rotační pohyby díky
napětí téměř

všech vazů takřka nemožné. Rozsah rotací se zvětšuje s postupnou

flexí, a to hlavně během prvních 30° flexe. Dále se zvětšuje rozsah rotace poměrně
málo. Největší rozsah rotačních pohybů je zhruba mezi 45° až 90° flexe.
VR 10°- 17°, ZR 21o- 42°.
Rozsah zevní rotace bérce je určen zejména napětím vnitřního postranního vazu. Při
vnitřní rotaci bérce má významnou úlohu kromě laterálních kapsulárních stabilizátorů
přední zkřížený

vaz [5,2].

NAPĚTÍ VAZŮ BĚHEM POHYBU

Přední zkřížený

vaz: V plné extenzi je napnut celý.

Při

15° flexe

začíná

jeho tenze

klesat a dosahuje minima zhruba mezi 30° až 40° flexe. S další flexí začíná opět
narůstat,

takže při 90° je zejména jeho anteromediální část silně napnuta. Zevní

rotací dochází k relaxaci vazu. Vnitřní rotací se naopak přední zkřížený vaz silně
napíná [2].

Zadní zkřížený vaz: V plné extenzi je napnuta pouze jeho posteromediální část,
která se během první 20° flexe relaxuje. Napínat se však začíná část anterolaterální.
Zhruba při 30° flexe se začíná vaz napínat jako celek a svou tenzi si udržuje během
dalších fází pohybu [2].
Vnitřní

postranní vaz: Napětí vazu jako celku se během flexe příliš nemění. Mění se

pouze napětí jeho jednotlivých částí. V plné extenzi je napnuta hlavně dorzální část
vazu, jejíž tenze s postupnou flexí mírně klesá. Naopak se zvyšuje tenze přední části
vazu, která je nejvíce napnuta asi při 90° flexe. Při zevní rotaci bérce se vaz silně
napíná [2].
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Zevní postranní vaz: Nejvíce je napnut v plné extenzi. S flexí jeho tenze klesá.
Vnitřní

i zevní rotace bérce

napětí

vazu

mírně

zvyšují [2].

Kloubní pouzdro: Dorzální část pouzdra je napnuta v plné extenzi, kdy působí jako

významný stabilizátor. S postupnou flexi relaxuje. Při té se naopak začíná napínat
ventrální

část

pouzdra [2,5,7].

2.2.2 PŘENOS TLAKOVÝCH SIL V KLOUBU

Tyto síly vznikají jak působením hmotnosti těla, tak aktivní svalovou činností.
Na

přenosu

tlakových sil se v kloubu podílejí

tři

struktury: menisky, hyalinni kloubní

chrupavka a subchondrální spongiózní kost. Všechny tyto struktury jsou schopny
elastické deformace.
Hlavní úlohu v adaptaci povrchů při působení tlakových sil mají menisky a hyalinni
kloubní chrupavka. V této funkci se

vzájemně doplňují.

Na místech, kde jsou kloubní

plochy inkongruentní, nalezneme zesílení kloubní chrupavky.
Naproti tomu, je-li dotyk obou artikulujících kostí

zprostředkován

menisky, dochází na

tibiálnim plató k zeslabení kloubní chrupavky.
Meniskus má významnou úlohu při přenosu tlakových sil v kolenním kloubu. Podílí se
na distribuci působící tlakové sily na celé tibiální plató. Současně spolu s kloubní
chrupavkou působí jako pružníkový systém, který tlumí nárazy artikulujících kosti,
např. při

doskocích. Oba femorotibiální klouby se podílejí na

rovnoměrně

přenosu

tlakových sil

[2, 6].

2.2.3 TRIBOLOGIE

Pro funkci každého kloubu je vzhledem ke tření, ke kterému v něm dochází, důležité i
jeho mazání. Úlohu fyziologického maziva převzala synoviální tekutina. Skladba
kloubní chrupavky umožňuje volnou difúzi synoviálni tekutiny z kloubní dutiny do
povrchových vrstev kloubní chrupavky a obráceně. Základní proteoglykanová hmota
tím, že je hydrofilní, udržuje určitý hydrostatický tlak, který má vliv na pružnost
kloubní chrupavky.
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Pro nutrici kloubní chrupavky je významné její cyklické
Dojde-li k imobilizaci kloubu v

určitém

zatěžování během

postavení, je v oblasti

přímého

pohybu.

kontaktu obou

kloubních ploch chrupavka komprimována, což vede k omezení difúze synoviální
tekutiny, a tím i ke zhoršení výživy chrupavky. Naopak v nezatížených oblastech
chrupavky vázne difúze synoviální tekutiny z opačných

příčin.

zatížení a výživa chrupavky v hlubších vrstvách

opět

Jakákoliv změna ve složení synoviální tekutiny

či skladbě

projevit i ve

změně

tribologických

poměrů

Chybí efekt cyklického

vázne.
kloubní chrupavky se musí

v kloubu [2,6].

Obr. 6 Vliv změny tlaku na permeabilitu kloubní chrupavky a proudění synoviální tekutiny
v kloubu

během

pohybu [2]

2.2.4 CELKOVÁ STABILITA KLOUBU

Celková

stabilita

kloubu

stabilizačních systémů,
působí

zajištěna

vzájemným

působením

jednotlivých

jejichž činnost je vzájemně koordinována. Při funkční zátěži

na kloub různě orientované síly. Aby byl kloub plně stabilní, musí celková

výslednice

těchto

sil

artikulujících kostí ve

směřovat

kolmo na tibiální plató, jinak dochází k diskolaci

směru působení

schopen svým aktivním
svalů

je

působením

dané výsledné síly. Svalový systém je

a vzájemnou koordinací

činnosti

jednotlivých

ovlivnit velikost a orientaci výsledné síly působící na kloubní plochy.

Ne vždy je tato regulace zcela přesná a dochází k určité silové "dysbalance". Ta je
neutralizována ostatními
překročena
či

stabilizačními

systémy (vazy, kontakt kloubních ploch). Je-li

fyziologická kompenzační schopnost těchto systémů, dochází k akutnímu

chronickému poškození vazivového aparátu.

Koordinace mezi vazivovým a svalovým aparátem je
řetězce,

zajištěna

pomocí kinetického

který poprvé definoval Payr (1927). Podle jeho teorie dochází
-21 -

při

pohybu i

při

působení

zevních sil k dráždění nervových

zejména ve

zkřížených

receptorů,

které jsou lokalizovány
prostřednictvím

vazech a v pouzdru. Tyto proprioreceptory

senzitivních nervových vláken informují CNS o postavení kloubu, jeho pohybu a
hlavně

o napětí vazů. Tyto údaje jsou v CNS zpracovány a motorickými nerovovými

drahami je působením kolem kloubních svalů zajištěna normální, fyziologická činnost
kloubu.
Tento neuromuskulární reflex
druzích

činnosti (např.

proběhne během

330 milisekund. Protože

při některých

lyžování) dochází k porušení vazivového aparátu mnohem

rychleji (78 milisekund),

nestačí proběhnout

reflexu omezený v závislosti na rychlosti

celý ochranný reflex. Proto je význam

působícího

násilí [2].

,
j).Qm<..

7.J

Obr. 7 časový průběh volného neuromuskulámího reflexu při působení rychlého násilí [2]

2.3

PORANĚNI VAZIVOVÉHO APARÁTU KOLENNIHO KLOUBU

Kloubní vaz

může

při

být

poškození. U mladých
překročení

své funkci natažen o 5 % své délky, aniž dojde k jeho

jedinců

něco větší

je jeho elasticita o

než u starších. Po

této hranice dochází ke škodám na vazu.

Z klinického a zejména terapeutického hlediska lze

poranění vazů rozdělit

do

tří

skupin [2]:
Při přetažení

(distenzi) vazu dojde k

překročení

hranice, která odpovídá

elasticitě

vazu (více než 5 % jeho délky). Vzniká mikroskopické poškození vazu, jeho
kolagenní vlákna jsou

přetažena

(mají vlnitý

Makroskopicky nejsou na vazu podstatné
Obstřik

prokainem

či

dojde i

při částečném

průběh),

změny,

aplikace chladu odstraní

lze najít i drobné hematomy.

vaz

může

bezprostřední

být o

něco volnější.

bolestivost.

poúrazovém prodloužení vazu k návratu jeho

Při

zhojení

původní

délky,

postižené vazy se však nesmějí předčasně přetěžovat. Částečná rehabilitace a

zatěžování vytvářejí

podmínky pro zhojení porušené mikrostruktury vazu (postižená

kolagenní vlákna budou nahrazena novými). K dokonalému zhojení dojde
týdnů

během

4

i u těžších distenzí [2,8].

U částečné ruptury vazu není kontinuita vazu přerušena. V průběhu vazu
nalezneme

přetrženě

či

snopce vazu, menší

větší

hematomy a edematózní

prosáknutí vazu, který je většinou prodloužen a jeho pevnost je výrazně snížena. Při
vyšetření

klinickém

můžeme

následkem prodloužení vazu.
Vytvořené

fixaci.

dokonce zjistit

přibližně

ruptury vyžaduje klid, tzn. sádrovou

granulační

tkání, kterou nahradí jizva. Sádrová

začít

částečné

4 týdny. Za tuto dobu se

jizevnatou tkání, kolagenní vlákna však
sejmout obvaz a

instabilitu vzniklou

Léčení částečné

defekty se vyplní

fixace je nezbytná

naznačenou

s funkční

léčbou.

zůstanou tenčí.

Po 4 týdnech fixace lze

Zesílení kolagenních vláken trvá

další 2 - 3 týdny. V klinické praxi to znamená, že za 6 týdnů lze
zatěžováním končetiny

drobnějším

pro zhojení vazu. V
často

dislokují.

poškozením a
několika

Přetažení

což platí zejména pro vazy
poranění

vazu,

Nutná operativní

s progresivním

při

léčba,

přerušena

rozvláknění. Chybějí

dnech dojde ke zkrácení

a

kromě

roztržení dochází

tedy základní

konců

předpoklady

vazu, které se navíc

vazu o 30% jeho délky způsobí jeho roztržení.

Z terapeutického hlediska je
jsou ta

začít

minimálně

[2,8].

U úplné ruptury vazu je jeho kontinuita zcela
k dalším

defekty vyplní

nejméně příznivé přetržení vazů

v jejich

zkřížené (obzvláště přední zkřížený

vaz).

střední třetině,
Nejpříznivější

nichž je úpon vytržen s kostním fragmentem.

po které následuje

léčba rehabilitační

[2,8]].

2.3.1 PORANĚNÍ LCM KOLENNÍHO KLOUBU
LCM je velmi
v minulosti
značné

často

porušovaná struktura kolenního kloubu. Její poškození bylo

řešeno převážně operativně.

pokroky v

neoperační léčbě

V

průběhu

posledních 15 let byly dosaženy

LCM [6, 7].

2.3.1.1 Mechanismus úrazu LCM
Poranění

LCM

může

být

kolena nebo proximální

způsoben přímým

části

bérce. K tomuto
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nárazem na laterální stranu stehna,
poranění

dochází

hlavně při

sjezdovém

lyžování, kontaktních sportech nebo při střetu s automobilem. Poranění LCM může
být způsobeno i nekontaktně, např. když dochází k nerovnoměrnému působení sil na
kolenní kloub [6, 7].

Obr. 8

Obr. 10

Obr. 9

Mechanismus úrazu [6]
2.3.2 ŽENSKÉ KOLENO A POŠKOZENÍ JEHO MĚKKÝCH TKÁNÍ

Z historické perspektivy se jedná o problém poměrně nový, tak jako je poměrně nový
rozmach sportování ženské populace. Na prvních novodobých olympijských hrách
v roce 1896

nesoutěžila

žádná žena, v roce 1932 ženy

tvořily

4 %

soutěžících

a na

přelomu 50. a 60. let nastal známý boom ženského sportování. Ženy se navíc stále

více

uplatňují

iv

dříve

typicky mužských profesích,

např.

v

armádě

[18].

Etiologie náchylnosti ženského kolenního kloubu k poškození měkkých struktur je
komplexní.
Hlavní příčiny můžeme rozdělit na:
- anatomické a biomechanické,
- hormonální,
- neuromotorické[18].
Pokud jde o anatomické a biomechanické faktory, je u žen zjišťována větší
anteverze krčku, větší Q úhel (zjednodušeně úhel valgozity) a asymetrie Q síly daná
relativní hypoaktivitou m. vastus medialis. Větší valgozita kolenního kloubu více
namáhá laterální kompartment a přetěžuje vnitřní postranní vaz. U žen je dále
redukován interkondylární prostor, což přispívá k traumatizaci zkřížených vazů.
častěji je přítomna patella alta a jiné dislokace pately. Tibie má tendenci k větší zevní

rotaci a noha k pronančnímu postavení. Celkově je větší laxita vazivové tkáně,
koleno více "spoléhá" na ligamenta. Stav vazivového aparátu úzce souvisí
- 24-

poměru

s hormonálními faktory. Na

elasticita kolagenu, diferenciace
cyklus (nejvíce traumat

hladin progesteron/estrogeny závisí pevnost a

fibroblastů.

měkkého

Tuto rovnováhu

samozřejmě ovlivňuje

kolenního kloubu je kolem ovulace, dále

kontaminanty s hormonální aktivitou (plastifikátory), fytoestrogeny a hormonální
kontraceptiva. Pro ženu i pro její kolenní kloub mají význam i endogenní androgeny.
Ty mají vliv na pevnost a hydrataci vaziva, diferenciaci fibroblastů a významně
přispívají

k pocitu životní spokojenosti a kondice ženy. Produkce endogenních

androgenů

klesá

při

chronických infektech,

zánětech

a dysimunitních afekcích,

poruchách cyklu, chronickém stresu, ale i v důsledku farmakogenní suprese,
anaboliky a glukokortikoidy (i

lokálně

např.

aplikovanými) [18].

Riziko poranění kolenního kloubu, zvláště u žen, úzce souvisí s celkovou kondicí a
trénovaností. Vysoce riziková je kampaňovitá zátěž, neúměrná momentální kondici

ženy. Záludná

může

být pro kolenní kloub také dekondice v graviditě a rychlý návrat

ke sportovní činnosti po porodu [18].
Význam neuromotorických

faktorů

vynikne nejlépe

při

srovnání funkce kolenního

kloubu ženy s kolenem mužským. Koleno muže spoléhá na m. quadriceps a
hemstringy, je dobrá preaktivace
udrží

při zátěži

lépe

relativně

těchto svalů,

rychlejší

reakční časy.

Mužské koleno

flektovanou pozici, a to souvisí s dobrým

vzorcem hemstringy - mm. vasti. Mechanismus

poranění

stabilizačním

mužského kolenního

kloubu je typicky kontaktní. Koleno ženy je naproti tomu mnohem více závislé na
ligamentech, má tendenci k hyperextenzi,
než u muže. Mechanismus

2.4

poranění

reakční časy

i preaktivace jsou pomalejší

bývá více nekontaktní [18].

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ KOLENNÍHO KLOUBU

2.4.1 ANAMNÉZA

a) obtíže vzniklé traumatickým mechanismem
Vyptáme se
nepřímý

podrobně

na mechanismus

a snažíme se

určit směr působící

zaujímal v okamžiku úrazu. U
poranění způsobilo.

bolesti,

případně

poranění. Zjišťujeme,

nepřímého

síly,

případně

jestli byl

přímý

nebo

polohu, kterou pacient

mechanismu se ptáme na typ násilí, které

Pokusíme se zjistit rychlost vzniku otoku a jeho stupeň, intenzitu

omezení hybnosti

během

24 hodin po úrazu. Zajímáme se o

konfiguraci kolenního kloubu a pocity nestability po úrazu. Intenzita bolesti a její
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přesná

bezprostředně

lokalizace

rovněž přispívají

po úrazu

k rozpoznání struktury,

která byla zasažena [1, 10].

b) obtíže vzniklé netraumatickým mechanismem
Stěžuje-li

podrobně

si pacient na netraumatické omezení funkce kolenního kloubu,

s ním rozebereme, jestli je tato limitace

způsobena

bolestí

při

pohybu nebo náhlým

omezením rozsahu pohybu do flexe nebo extenze, které musí

překonat.

nestability kolene se projevují obavou nebo pocitem nejistoty

při větší zátěži.

Posoudíme celkové
může způsobit.
způsoben

funkční

Pocity

omezení pacienta, které mu postižení kolenního kloubu

Je schopný chodit do schodů a ze schodů bez obtíží? Jakým

zvládne chůzi do kopce a z kopce? Dokáže pacient sedět delší dobu

v jedné poloze nebo je tato statická poloha pro

něj

nepohodlná a cítí se ztuhlý? Má

pocity ztuhlosti ráno po probuzení, když se pokouší vstát z postele?
Velmi významná je souvislost obtíží s věkem, pohlavím,
převažující
činnostmi

statickou nebo dynamickou

zátěží,

typem

konstitučním

zaměstnání,

a celkovou aktivitou pacienta. Pátráme po jakékoliv

změně

typem,

zájmovými
běžných

v

návycích a po neobvyklých aktivitách pacienta, které by mohly obtfže způsobit.
Při

palpaci

působením

většinou

volíme polohu, která

hmotnosti těla a

rovněž zaručuje

vylučuje

zatížení kolenního kloubu

dobrou relaxaci pacienta [1].

2.4.2 ASPEKCE
S pozorováním pacienta
výrazu

obličeje

začínáme

v čekárně sledováním jeho pohybového chování,

a bolestivých grimas,

úrovně funkční

kapacity, celkového držení a

charakteru chůze a nakonec i změny chování při příchodu do ordinace.
Všimneme si, jestli je pacient schopen
přednost

sedět

s koleny ohnutými do 90° nebo dává

extenzi v kolenním kloubu. Sledujeme

způsob,

jakým se pacient zvedá ze

židle. Jakmile s nemocný postaví, kontrolujeme dosažení plné extenze v kolenním
kloubu a rozloženi
pozorujeme oba

tělesné
kyčelní

hmotnosti

klouby. Anteverze

femoropatelární dysfunkce.
zepředu,

barvu

v oblasti kolene,

vždy srovnáváme

obě

strany.

na

krčku

obě

dolní

femuru

končetiny.
může

Ve stoje

být

příčinou

Dále hodnotíme osové postavení kolenního kloubu

zezadu i z boční strany.

kůže

rovnoměrně

Vyšetříme

postavení pately.

přítomnost hematomů,
Pokračujeme

Pečlivě

jizev a otoku

zaznamenáme

měkkých

tkání a

zhodnocením trafiky okolního svalstva a
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kontrolujeme případné asymetrie. Provedeme orientační analýzu chůze a při
nakročení končetiny

sledujeme

především přechod

z extenze do flexe [1].

2.4.3 PALPACE
Při

většinou

palpaci

volíme polohu, která

vylučuje

zatížení kolenního kloubu

působením

hmotnosti těla a rovněž zaručuje dobrou relaxaci pacienta [1].

Vyšetříme

kožní povrch a

cfleně

pátráme po dystrofických

změnách

(ztráta

ochlupení, snížení tělesné teploty atd.). Následuje vyšetření posunlivosti fascií (fascia
lata femoris, fascia cruris a plantálrní apaneurózy), svalového tonu (svalů DK),
měkkých

tkání (jako ligamentum patella, ligamentum collaterale mediale) a nakonec

palpujeme

kostěné

struktury kolenního kloubu (patella, tuberositas tibiae, condylus

medialis femoris et lateralis, epicondylus lateralis et medialis, caput fibulae).
2.4.4 ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ
končetin,

a)

délkové míry- informují nás o délce

b)

obvodové míry- informují nás o možných svalových atrofiích

či

otoku.

2.4.5 VYŠETŘENÍ POHYBLIVOSTI KOLENNÍHO KLOUBU
Začínáme

aktivní po,hyblivostí a poté

rozsah pohybu,

průběh

pokračujeme

pasivní pohyblivostí. Sledujeme

pohybu. Pacient nás informuje o možné bolestivosti nebo

ostatních subjektivních pocitech.
Aktivní pohyby provádí

vyšetřovaný

s vyřazením aktivní svalové

činnosti

sám, pasivní pohyby provádí fyzioterapeut

pacienta [1 0].

2.4.6 VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY

Testujeme flexi a extenzi v kolenním kloubu. Pro
3 se provádí bez odporu,

stupeň

stupeň

5 a 4 klademe odpor,

2 se provádí s vyloučením gravitace a

stupeň

stupeň

1

sledujeme vzniklý záškub [17].
2.4. 7 VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ
Zaměřujeme

se hlavně na vyšetření m. rectus femoris, ischiokrurálních svalů, m.

gastrocnemius a m. soleus [17].
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2.4.8 VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE
Vyšetření

kloubní

vůle

přesného vyšetření

Základem kvalitního a
jednotlivých

částí

kloubu, které

umožňuje

Vyšetření

nám skytne informace

ohledně

míry "volnosti: v kloubu.

je dobrá relaxace pacienta,

přesná

fixace

segmentu a výchozí postavení kloubu v neutrálním postavení
maximální stupeň pohybu v kloubu [1].

kloubů

jednotlivých

DK viz tabulka 7.

2.4.9 SPECIÁLNÍ TESTY

a) Ventrální posun tibie
Pacient leží na zádech,

kyčelní

kloub je flektován

přibližně

straně

kloubu je pokud možno 90°. Terapeut sedí na stole na
stehnem lehce

přisedne přední část
část

rukama obejme horní
vyšetřujeme
zkříženého

kromě

testovaného kolene a

čímž

pacientovy nohy,

a

vyčerpá

štěrbinu.

vůle.

možný rozsah kloubní
rovněž

mobility femorotibiálního kloubu

vazu a test se nazývá přední zásuvkový test

Oběma

ji zafixuje.

bérce tak, že palce položí na kloubní

směrem dopředu

tah za tibii

do 45° a flexe v kolenním

Tímto testem

integritu

(příznak)

Provede
předního

[1].

b) Dorzální posun tibie
Výchozí postavení pacienta a terapeuta je shodné jako
posunu. Tlakem na tibii provedeme její posun

dorzálně,

vůli

nejen

v tomto

směru.

Tímto testem

také integritu zadního
(příznak)

vyšetřujeme

zkříženého

při vyšetření

dokud

vůli

ventrálního

nevyčerpáme

kloubní

femorotibiálního kloubu, ale

vazu a test se nazývá zadní zásuvkový test

nebo gravity test [1].

c) Abdukční test
Při vyšetření

leží pacient na zádech a terapeut stojí vždy na testované

straně čelem

k němu. Jednou rukou pevně fixuje bérec ke svému tělu tím způsobem, že
předloktím

ostatních

zafixuje bérec a prsty palpuje oblast mediální kloubní

prstů

uskuteční přibližně

provede abdukci bérce,
"páčení"

Z palce a

druhé ruky vytvoří vidlici, kterou z laterální strany zafixuje distální

femuru. Potom
štěrbiny.

štěrbiny.

čímž

část

30° flexi v kolenním kloubu a spodní rukou

navodí valgózní

napětí

a

rozevření

mediální kloubní

Kvalitní provedení tohoto testu vyžaduje správnou fixaci femuru
bérce do abdukce. Za normálních okolností je
-28-

konečný

během

pocit náhlý a pevný

(ligamentózní).
dochází

Při

během

distenzi vazu bývá manévr bolestivý a
zvětšení

testování ke

abdukce a

při

jeho parciální

většímu rozevření

kloubní

ruptuře

štěrbiny,

ale konečný pocit je pevný. Zvětšení abdukce a odlišný konečný pocit nebo lupnutí
při

relaxaci v závěru testování znamená porušení integrity

vazu. Flexí v kolenním kloubu v rozsahu 30° se
zkříženého

vazu a dorzální

postranní vaz.

Abdukční

Pozitivita manévru

části

vyřadí stabilizační

postranního

význam

předního

kloubního pouzdra, a proto je testován pouze vnitřní
rovněž

test opakujeme

při flekčním

vnitřního

i

extenčnim

postižení vnitřního postranního vazu

v extenzi v kolenním kloubu.

postavení v kolenním kloubu znamená

společně spředením zkříženým

vazem [1].

d) Addukční test
Vyšetřením integrity zevního postranního vazu provádíme obdobným způsobem.

Femur ovšem fixujeme z mediální strany a pohybem bérce do addukce docílíme
varózního

napětí

a posoudíme

vyšetření addukčniho

dorzální

části

stupeň

rozevření

testu ve 30° flexi v kolenním kloubu

kloubního pouzdra a

částečně

i

štěrbiny.

Při

vyřadíme stabilizační

vliv

laterální kloubní

předního zkříženého

vazu a

izolovaně

otestujeme integritu zevního postranního vazu [1].
e) Lachmanův test a .. obrácený" Lachmanův test
Těmito

testy prokazujeme míru

30° flexi v kolenním kloubu.
způsoben

předozadního
Nadměrný

posunu tibie proti femuru

posun tibie

dopředu

přibližně

ve

nebo dozadu je

poškozením předního nebo zadního zkříženého vazu. Pacient leží na

zádech s kolenem flektovaným asi do 30°.

Vyšetřující

stojí na testované

straně

a

dlaní jedné ruky fixuje ventrální plochu stehna těsně nad kolenem. Druhou rukou
uchopí zespodu proximální třetinu bérce a provede posun tibie ventrálně. Při ruptuře
předního zkříženého

vazu dochází k zvětšenému

ukončen měkkým, postupně

přednímu

nastupujícím odporem. V tomto

posunu tibie, který je
případě

považujeme

test za pozitivní a je citlivou zkouškou léze předního zkříženého vazu. Jestliže je vaz
intaktní, prokážeme pouze malý posun s pevnou bariérou na konci pohybu.
Obrácený Lachmanův test testuje integritu zadního zkříženého vazu a provádí se
v poloze vleže na břiše posunem bérce proti fixovanému femuru směrem dorzálním.
Stejně

jako u ostatních

testů

je nutné srovnání nálezu s druhou nepostiženou stranou

[1].
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fl Pivot shift test (Maclntosh)
končetina

Pacient leží na zádech a testovaná dolní
kolenním kloubu.
provádí

vnitřní

Vyšetřující

rotaci

uchopí jednou rukou chodidlo testované

současně

s abdukcí bérce. Druhou rukou

strany kolenního kloubu valgotizaci kolene pomáhá.
pozitivitě

vazu a

Při

kyčelním

končetiny

přiloženou

a

z laterální

předního zkříženého

lézi

testu vyvolá tento složený pohyb ventrální subluxaci laterálního
pokračuje

kondylu tibie proti femuru. Terapeut
v kolenním

je extendovaná v

Ve

kloubu.

40°

subluxovaného kondylu tibie a
Repozice nastává pasivním

vedením testované

flexi

dochází

zpět.

Toto

přesmyknutím

přeskočení

k náhlému

přeskočení

končetiny

do flexe

(repozici)

je možné hmatat a slyšet.

intaktního iliotibiálního traktu

přes

laterální

epikondyl femuru [1].
g) Apleyův test
Tímto testem je možné rozlišit, je-li
laterální kloubní
Pacient leží na

se

břiše

a

vyšetřující

přikleknutím. Nejdříve

oběma

bolesti udávané v oblasti mediální nebo

štěrbiny poranění menisků

v kolenním kloubu a fixaci dolní
jemným

příčinou

nebo poškození postranních

stojí na testované

končetiny

straně.

vazů.

Provede 90° flexi

zajistí tlakem ruky na stehno nebo jeho

se provádí kompresivní fáze testu tím

rukama uchopí chodidlo a rotuje se bérec na

obě

způsobem,

strany za

že

současné

komprese v ose bérce. Bolest v této fázi testu znamená poškození menisků. Další
fáze je

distrakční

Bolestivost

h)

při

a provádí se

při

ní rotace bérce za

distrakci svědčí pro

poranění vazů

současné

distrakce v ose bérce.

[1].

Payrův příznak

Nemocný sedí v tureckém sedu,
v oblasti

vnitřní

vyšetřující zatlačí

štěrbiny svědčí

kloubní

pro

seshora rukou na koleno. Bolest

poranění vnitřního

menisku [16].

ch) Ballottement pately
Tento test používáme
ruky

stlačíme

shora

při podezření

dolů

na velký výpotek kolenního kloubu. Dlaní jedné

oblast suprapatelárního recesu a

vytlačíme

výpotek pod

patelu. Ta se zvedá a naráží do prstu druhé ruky nad patelou, který tak vyšetří tzv.
ballottement.
dostane na

Můžeme

obě

také

zatlačit přímo

strany, poté se vrací

zpět

na

čéšku. Stlačením

pately se výpotek

pod patelu a způsobí její pohyb nahoru [1 ].
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2.4.1 ONEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
a) Vyšetření čití DK - provádíme v jednotlivých dermatomech a také v oblastech
senzitivní inervace. Jednotlivé odchylky nám

svědčí

pro poruchu

určitého

segmentu

nebo lézi periferního nervu.
Informace získané z vyšetření hlubokého čití nás informují o proprioceptivním
vnímání [12].

b) Vyšetření šlachookosticových reflexů DK
Vyšetřuje

celý reflexní oblouk.

patelární reflex- L2- 4
reflex achilovy šlachy - L5 - 52
medioplantární reflex- L5 - 52 [12]

2.5

LÉČBA LCM KOLENNÍHO KLOUBU

Při

izolovaném poranění LCM je doporučována konzervativní léčba, která je vhodná

při

všech

třech

stupních

poranění.

I. Distenze vazu- snížení pohybových nároků na 3-6 týdnů, v některých případech
ortéza na 3 týdny, poté

rehabilitační léčba.

ll. Částečná ruptura vazu- ortéza na 3 - 6 týdnů, poté rehabilitační léčba.
111. Úplná ruptura vazu - ortéza na 4 - 6 týdnů (výjimečně operace v rámci
mnohočetného poranění

kolene), poté rehabilitační léčba [8,6].

2.5.1 FYZIOTERAPEUTICKÉ POSTUPY KOLENNÍHO KLOUBU
Komplexní trénink dynamické stabilizace kolenního kloubu je významnou součástí
prevence poškození měkkých struktur kolenního kloubu a zároveň neopominutelnou
podmínkou dlouhodobého

úspěchu operační léčby

Mezi hlavní zásady tréninku

patří:

- respektování požadavků operatéra,
- respektování únavy a nocicepce,

- 31 -

[18].

- poškožen í všech složek motorické kontroly,
- zapojení kolenního kloubu do tělového a pohybového schématu,
-

zaměření

i na "zdravou" dolní

končetinu,

- fyzioterapie kolenního kloubu a současná rehabilitace celého

člověka

[18].

Zásady progrese tréninku:
-

upřednostňujeme

- další
-

zátěž

před

kvalitu

(náročnější) stupeň

kvantitou,

až po dokonalém zvládnutí

předchozího,

zvyšujeme pokud možno jen v jednom parametru,

- postupujeme od statické stabilizace k dynamické, k labilizaci,
- prodlužujeme
- od plynulosti

čas,

přecházíme

- po zvládnutí

cvičení

k zařazování náhlých

v zavřených

změn,

řetězcích

zařazujeme

cvičení

v

řetězcích

otevřených,

- od pohybu v sagitální
translacím averzím a
-

cvičíme anticipační

rovině

obecně

(flexe-extenze)

přecházíme

opatrně

k rotacím,

"traumatizujícím situacím",

složku aktivace [18].

2.5.1.1 Senzomotorický, proprioceptivní trénink
je důležitou součástí každého tréninku dynamické stabilizace. Používáme labilní
plochy,

úseče,

vibrační tyče

balanční

točny,

fittery, minitrampolíny,

balanční

senzomotorický trénink

minimálně

2.5.1.2 Plyometrické

představuje

také zcela fyziologickou

tlumící žádoucí nociceptivní informaci [18].
cvičení

Anglicky ply- změna, úsilí, opakovaný pohyb. Po ekcentrické dekontrakci
následuje

míče,

apod. [14].

Správně prováděný

analgetizaci

sandály,

rychlá

koncentrická

decelerace/akcelerace.
míry i cik-cak

běh

Příkladem

aktivace.

Jedná

se

třeba

o

alternaci

je seskok a následný výskok z bedýnky, do

apod. U plyometrického tréninku se klade

rychlost, ne na kvantitu. Je

tedy

("brždění")

zajistit

předehřáti

ne naboso na tvrdé podlaze) [18].
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důraz

určité

na kvalitu a

a tlumení nárazového šoku (tedy

2.5.1.3 Inerciální (lnerční)

cvičení
vyloučení

Kombinace jak ekcentrické, tak koncentrické kontrakce za
míře. Přesné řízení

v maximální možné

v beztížném stavu, zde na Zemi se využívá
koordinace, dávkování a
druhů

přesnost

plně

a dávkování pohybu je pak

inerčních

nervosvalové koordinace. Dokonalých

zevního odporu

podmínek by snad šlo dosáhnout

závěsů, vodičů,

pohybu, jeho

funkcí

změny

troleji apod.

Nacvičuje

se

apod. Tak jako se u ostatních

tréninku zátěž a odpor progresivně zvyšují, zde naopak snižuje a poskytuje se

tak stále
cvičence

větší

prostor pro vlastní kontrolu pohybu neuromuskulárním systémem

[18].

2.5.1.4: lzokinetické cvičení
mění.

Maximální

síly je dosaženo jen ve velmi úzkém rozmezí konkrétního pohybu. Zevní

přístrojová

Vychází z faktu, že vývoj síly

svalů

se v

průběhu

konkrétního úkolu

kontrola úhlové rychlosti má za cíl rozložit optimum vývoje sfly svalové do

většího

rozsahu. Tento trénink slouží ke zvyšování síly, ne koordinace. udává se, že
úhlových rychlostech kolem 60 st./sec. trénujeme

hlavně

svalovou sílu,

při

při

vyšších

úhlových rychlostech (180 - 300 st./sec.) se posiluje výdrž [18].

2.5.1.5

Lokomoční

trénink

Velmi důležitý je progresivní a soustavný lokomoční trénink s přiměřeným využitím
všech jeho modalit
Po

úspěšné

terapii

se principy tréninku

(odlehčení,
či

podlaha, molitan, motorový chodník, terén,

tréninku klademe

různě

důraz

na udržení

lokomočnf

běh

... ).

aktivity. V praxi

kombinují.

Příklady:

- labilní plochy plus tahy,
- labilní plochy plus plyometrie,
- labilní plochy plus oscilační trénink (zde se řadí i cvičení na trampolíně, můstku,
zařízeních

-

typu fitteru,

inerční cvičení

běh

plus odpor -

v terénu ... ),
závěsy

plus tahy,

- hydrokinezioterapie [18].
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2.5.1.6 Specifika fyzioterapie ženského kolenního kloubu
Z poznatků o neurokineziologii ženského kolenního kloubu vyplývají
třeba

poznatky týkající se kinezioterapie. Je
hypomobilitou

se vyvarovat

(zejména "hypolokomocí").

Je

momentální kondici ženy. Jelikož u žen je
syndromu,

měli

třeba

větší

kampaňovitosti

některé

prokládané

respektovat celkovou

a

riziko vzniku patelofemorálního

bychom být u rizikového kolenního kloubu velmi opatrní

s vysoceodporovaným

cvičením

do flexe,

cvičením

na

extenčním (předkopávacím)

přístroji, ·s hlubokými dřepy pod 90 °. Šetrné a přitom efektivní jsou minidřepy- do

40

o

flexe v koleni, s

rozkročením

šířku

na

ramen a zevní rotaci dolních

(aktivace m. vastus medialis). Další redukce
dosáhnout
sloup.

při dřepu přesunem těžiště

Důraz

stabilizačních

třeba

je

vzorců

vzad,

nebezpečných

například

v částečné

končetin

střižných
opoře

sil lze

zad o zeď

či

klást na zapojeni m. vastus medialis do správných

komplexními technikami -

s využitím senzomotorického

tréninku, technik proprioceptivní neurouskulární facilitace, reflexní lokomoce a
obecně

progresivním tréninkem dynamické stabilizace. Z cviků a

medialis" mají význam takové, které tento sval
Aktivaci m. vastus medialis

můžeme

dále

uvádějí

podpořit

manévrů

"na vastus

do koaktivace s hamstringy.

zevní rotací

končetiny

a její

addukcí (vazba m. vastus mdialis na m. adductor magnus) [18].
2.5.2 CELKOVÁ REHABILITAČNÍ LÉČBA
Celkovou RHB

léčbu

je možno

rozdělit

do tří fází:

1. fáze
Počáteční
Nejčastěji

fáze rehabilitace je

zaměřená

na omezení bolesti, otoku a

zánětu.

používáme lokální kryoterapii, která poskytuje chlad a kompresi. Chlad

pomáhá uvolnit bolest a komprese snižuje otok a dává pacientovi pocit stability.
S ústupem otoku a bolesti
zlepšení stereotypu

začínáme zvětšovat

rozsah pohybu, snu a snažíme se o

chůze.

Cílem je obnovení plné extenze a flexe v kolenním kloubu, posílení svalových
struktur podílejících se na stabilizaci kolenního kloubu a obnovení správného
stereotypu

chůze

[7].
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2. fáze
Tato fáze zahrnuje další zvyšování svalové síly

svalů

podflejících se na stabilizaci

kolenního kloubu . Jsou používány speciální cviky jako: leg press,
fitteru, plavání, jízda na kole nebo senzomotorická

Obr. 11

Cvičení

dřepy, cvičení

na

cvičení

na fitteru [7]

3. fáze
Tato fáze je zaměřena na navrácení jedince do
V této

době

by

mělo

sportovního programu.

být dosaženo plné pohyblivosti v kolenním kloubu, minimální

otok a žádná bolest. Svalová síla by se
původní

původního

měla

pohybovat kolem 80 % až 90 %

svalové síly.

Začínáme

s rychlou chůzí, během, skákáním a později se sprinty [7].
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3. ČÁST SPECIÁLNÍ
3.1

METODIKA PRÁCE

Podklady k vypracování speciální části byly získány na odborné měsíční praxi v ÚVN
Praha,

oddělení

rehabilitace a fyzikální medicíny, v termínu od 21. 1. 2008 do 15. 2.

2008.

Pacientka 8. V. byla v

péči

pro poúrazový stav s diagnózou S 834 stp. distensi lig.

collaterale mediale lateris dextri. Ambulantní
2008,

rozdělena

do sedmi

návštěv,

rehabilitační léčba

ve frekvenci 3x týdně a

byla zahájena 21. 1.

ukončena

4. 2. 2008.

A) Použité vyšetrovací metody
Pacientka byla

vyšetřena těmito

pomocí olovnice,

vyšetření

metodami:

stoje na dvou vahách,

DK aspekcí, palpací, antropometrickým
svalů

dle Jandy.

Vyšetření

stoje dle Jandy,

vyšetření chůze

vyšetřením,
vyšetření

a PP), vyšetrení joint play dle Lewita,
zkrácených

vyšetření

vyšetření

dle Jandy.

goniometrickým

stoje

Vyšetření

vyšetřením (při

AP

svalové síly dle Jandy, vyšetrení

hypermobility dle Jandy a Lewita.

Dále byly provedeny speciální testy kolenního kloubu (test na LCA, LCP, LCM, LCL,
Apleyův

test,

Payrův příznak,

8) Použité vyšetřovací

8allottement pately) a neurologické vyšetření DK.

pomůcky

K vyšetření byly použity tyto

pomůcky:

lehátko,

dvě

váhy, centimetr, olovnice, goniometr

a neurologické kladívko.

C) Použité terapeutické metody a

pomůcky

Pro terapii byly zvoleny následující techniky,
Lewita,

míčkování

dle Jebavé pomocí

relaxace dle Lewita,

cvičení

přístupy

pěnového

a

pomůcky: měkké

míčku,

techniky dle

metoda postizometrické

s overballem, gymballem a Thera-bandem, metoda

proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, senzomotorická
labilních plochách, jízda na rotopedu, aplikace magnetoterapie
MARMOS a vířivá koupel na kolenní kloub PDK.
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cvičení

přístrojem

na

JAMAVA

3.2

ANAMNÉZA

VYŠETŘOVANÁ OSOBA 8. V., žena

DIAGNÓZA:

ROČNÍK

1963

S 834 distenze lig. collaterale mediale lateris dextri (podvrtnutí a
natažení postihující kolaterální vaz kolenního kloubu PDK)

RA:

Rodiče,

sourozenci ani

děti

netrpí žádnými

dědičnými či

vážnými

chorobami.
OA:

prodělala.

BDO -

úrazy - asi před 5 lety spadla ze schodů, došlo k naražení
kolenního kloubu PDK, vznik výpotku, po 14 dnech samovolné
vymizení, bez

lékařského ošetření.

Operace- stp. ileus (1995), stp. thyrectomie (2005).
onemocnění-

Vážná
NO:

do 15 let trpěla chronickými

20. 12. 2007 pacientka
němž

při

sjezdovém lyžování

nedošlo k vypnutí lyže na PDK,

průběh

záněty

ledvin.

prodělala

pád,

při

pádu si pacientka

nepamatuje. Poté však musela sama vstát (s oporou

lyžařské

hole)

a sejít asi 500 m z kopce. Došlo ke vzniku okamžité bolesti
v kolenním kloubu PDK, neschopnosti došlápnout
Vznik otoku

uvnitř

či

zatížit PDK.

kolenního kloubu a lehce nad patellou PDK.

21. 12. 2007 pacientka byla

vyšetřena lékařem

(viz výpis ze

zdravotní dokumentace pacientky). Nasazena rigidní ortéza.
9. 1. 2008 sejmuta rigidní ortéza a doporučena rehabilitace.
1O. 1. 2008 vyšetřena na ORFM ÚVN (viz výpis ze zdravotní
dokumentace pacientky).
21. 1. 2008 zahájena rehabilitace.
V minulosti
kloubů.

FA:

neprodělala

žádné distenze

či

distorze jakýchkoliv

Jedná se o první zranění tohoto typu.

Euthyrox 150 mg 1-0-0

(3 roky, pod

hormonální antikoncepce (141et, pod

lékařským
lékařským

AA:

Neguje.

PA:

Pracuje jako zdravotní sestra na ARO ÚVN.
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dohledem)
dohledem).

Žije s manželem a synem v rodinném domě, rekreačně lyžuje (od 7

SA:

let) a hraje tenis (od 13 let). Nyní v zimě lyžování, v létě tenis, dále
posilovna a jízda na kole. Snaží se každý den 1 hodinu

věnovat

uvedeným sportovním aktivitám.
Menstruace od 13 let, bez problémů, 1 porod, O potratů, pravidelné

GA:

lékařské

prohlídky.

káva 1 - 2x denně, alkohol příležitostně, 2 roky nekuřák (dříve asi

Abusus:

1O cigaret/den).
Proktologická A:

Bez problémů.

Pomůcky

Brýle na dálku 1,5 D.
Pacientka je

pravačka.

3.2.1 PŘEDCHOZÍ REHABILITACE
Neprodělala.

3.2.2 VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE PACIENTA
21. 12. 2007 ortopedická ambulance ÚVN, MUDr. Dagmar Kuběnová
Diagnóza: S834 Distenzio LCM genus I. dx.
Nález: Včera upadla na lyžích v Itálii a poranila si pravý kolenní kloub. Bolesti
zpočátku

slabé, poté nárůst náplně a otoků.

RTG: pravý kolenní kloub: bez
štěrbiny přiměřeně

čerstvých

traumat.

změn

na skeletu, kloubní

prostorné.

SL: koleno vpravo: minimální otok suprapatellárně, hybnost omezená algicky
s flexí pouze do 80 st., extenze -10 st., bolestivost nad vnitřním postranním
vazem,

příznaky

na menisky t.č. neg.,

přední

zásuvka neg.

Zá: distenze pravého kolenního kloubu, distenze vnitřního postranního vazu
vpravo.
TH: Burrow. obklad naložení rigidní ortézy OR 3A po dobu alespoň 14 dnů.
Ortézu nesnímat ani na noc. lbalgin 400 mg po jídle po 8 hod. Kontrola na ortop.
amb. v budově A1 dne 9. 1. 2008 u dr. Kuběnové 12-13 hod. k sejmutí ortézy a
zahájení funkční léčby.
09. 01. 2008 ortopedická ambulance ÚVN, MUDr. Dagmar Kuběnová
Diagnóza: S834 Distensio LCM genus I. dx.
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Nález: Koleno vpravo st. p. úrazu na lyžích v Itálii dne 20. 12. 2007 - distenze
LCM vpravo - naložená rigidní ortéza.
SL: koleno vpravo: sejmutí ortézy, kloub bez otoku, bez

náplň,

hybnost s flexí 85

st., dále bolestivost, extenze -15 st.
Doper: Pozvolna zatěžování kolenního kloubu, rotoped., fyziatrie, vodoléčba,
LTV. Kontrola při přetrvávání obtíží dle dohody. Regulační poplatek uhrazen 30
Kč.

10. 01. 2008 ORFM ÚVN kpt. MUDr. Mgr. Robert Válka
Diagnóza: 8834 Podvrtnutí a natažení postihující kolat. vaz kolena PDK.
Odeslán z ortopedie jako stp distenzi kolene L dx., pád na lyžích 20. 12.,
nasazena rigidní ortéza, sejmuta 9/1/08.
SUB: omezení hybnosti.
OBJ: p. koleno s

15 st,

palpační

přetrvávajícím

imbutem MT tkání, bez výpotku, R do 85 st., E -

citlivost nad med. štěrbinou, kde více i otvírání štěrbiny, manévry

a menisky, patella, zásuvky vše neg., genua vara, oslabení stabil. P kolenehypotrofie.
Z: distenze lig. col. med. lat. dx.

3.2.3 INDIKACE K RHB
Vířivka,

magnetoterapie, LTV k zlepšení hybnosti, rotoped, senzomotorika.

3.2.4 DIFERENCIÁLNÍ ROZVAHA
Vzhledem k dané diagnóze budu očekávat palpační i klidovou bolestivost
kolenního kloubu PDK, omezení rozsahů pohyblivosti do flexe a extenze
v kolenním kloubu PDK. Dále bude možno nalézt otok, zarudnutí nebo zvýšenou
teplotu v oblasti kolenního kloubu PDK. Bude změněn stereotyp chůze, zřejmě
bude docházet k odlehčování postižené DK, s tím bude souviset možné
sešikmené postavení pánve.
Také mohu očekávat oslabení flexorů a extenzorů kolenního kloubu PDK,
popřípadě

také flexorů a extenzorů hlezenního kloubu PDK. Může být omezena

posunlivost fascií PDK, omezená pohyblivost pately, hlavičky fibuly nebo
zvýšená posunlivost v oblasti mediální štěrbiny kolenního kloubu PDK.
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Také může být oslabená příčná a podélná klenba nožní. Dále by se mohlo jednat
taky o strukturální postižení LCA, či menisků.

3.3

21.1.2008

VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

3.3.1 STATUS PRESENS
Pacientka cítí napětí uvnitř kolenního kloubu PDK, více na jeho mediální straně.
Bolest se objevuje hlavně při snaze o zatížení PDK a při snaze o zvětšování
rozsahů

pohyblivosti do flexe a extenze v kolenním kloubu PDK.

3.3.2 STATICKÉ VYŠETŘENÍ STOJE [20]
Pacientka při stoji zcela nezatěžuje PDK, která je v mírné flexi v kolenním
kloubu.

a)

vyšetření

stoje ze zadu

- úzká báze
- postavení pat: L asi o 1,5 cm více vpředu, vzhledem k větší zátěži na LDK
výraznější

kulovitý tvar paty

- postavení kotníků: symetrické
- achillovy šlachy: symetrické
- m. triceps surae: vpravo lehká hypotrofie m. triceps surae
- podkolenní rýhy: pravá postavena výše
- hemstringy: symetrické
- ADD

kyčelního

kloubu: symetrické kontury

- subgluteální rýha: pravá níž
- gluteální svaly: vpravo lehká hypotrofie m. gluteus maximus
- thorakobrachiální trojúhelníky: symetrické
- paravertebrální svaly: asymetrické, hypertrofie paravertebrálních svalů v Th
oblasti vpravo
- křivka páteře: hyperlordóza v Thl přechodu, kyfóza až do oblasti CTh
- lopatky: symetrické postavení dolních úhlů lopatek, symetrická vzdálenost
lopatek od

páteře,

velmi lehká scapulae ablata,

- postavení ramen: levý ramenní kloub výš
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bilaterálně

- horní

část

m. trapezius: levý hypertrofický

- postavení hlavy a krku: lehká rotace vlevo

b)

vvšetření

stoje ze

předu

Obr. 12
- plosky: podélná klenba, bez patologických nálezů, bilaterálně příčná klenba LOK lehce

zploštěna

deformity- LOK lehce naznačen hallux valgus
- kotníky: symetrické
- m. triceps surae: LOK výraznější mediální i laterální kontura
- m. tibialis anterior: symetrické
- mm. peroneí: symetrické
- postavení kolenních kloubů: velmi lehké varózní postavení
- postavení patel: symetrické
- m. quadriceps femoris: lehká hypotrofie vpravo
- AOO
-

břišní

kyčelního

kloubu: symetrické kontury

svalstvo: bez náznaku ochabnutí

- pupek: více tažen vpravo a dolů, kaudálně pod pupkem asi 1O cm jizva
- claviculy: symetrické
- postavení remenních kloubů: L výše
- horní

část

m. trapesius: hypertrofie vlevo

- postavení hlavy a krku: lehká rotace vlevo
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c)

vyšetření

stoje z boku

Obr. 13
- PDK lehká flexe v kolenním kloubu
- HK postaveny v semiflexi v loketních kloubech a ve

semipronačním

postavení

- lehká protrakce ramen
- lehké

d)

předsunuté

vyšetření

pánve-

držení hlavy
palpačně

- cristy iliacae- P lehce níže
- SIPS- dextra níže než sinistra
- SIAS - dextra níže než sinistra
- rozdíl ve výši SIPS a SIAS asi 2,5 cm

e)

vyšetření

- ze zadu

stoje olovnicí
- olovnice

dopadá více k levé
- ze

předu

spuštěná

patě

- olovnice

spuštěná

pupku a dopadá více k levé
- z boku
kloubem,

- olovnice
kyčelním

ze záhlaví prochází intergluteální rýhou a

od processus xiphoideus prochází

patě

spuštěná

od zevního zvukovodu prochází ramenním

kloubem i hlezenním kloubem

f) vyšetření stoje na dvou vahách

P 26 kg

středem

L 38 kg
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3.3.3 DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ PÁTEŘE
-

předklon

- plynulé rozvíjení

páteře

v

průběhu

celého pohybu, bez bolesti,

Thomayer negativní
-záklon

- plynulé rozvíjení Ca Thp, od oblasti ThL omezení rozvoje

- úklon

- plynulé rozvíjení páteře v průběhu celého pohybu, bilaterálně
- dosažená vzdálenost 3 cm nad kolenním kloubem,
- synkineza pánve na

- fenomén

předbíhání

(Sl) -

obě

bilaterálně

bilaterálně

strany
negativní

3.3.4 VYŠETŘENf CHŮZE [20]
a) chůze bez modifikace
Pacientka

nezatěžuje

obě

OK symetricky, dochází k

odlehčování

PDK, která je

v kontaktu s podložkou pouze patou, nedochází k plné extenzi v kolenním kloubu POK,
POK je v semiflexi.

Těžký

Fáze opory LOK je

dopad na LOK.

výrazně

delší než PDK. Odvíjení chodidla LOK v

pořádku,

délka

kroku symetrická ale pacientka používá velmi krátké kroky. Jedná se o kolíbavou chůzi,
která je způsobená neschopností plného zatížení POK.
Synkineza HK.
b) chůze po špičkách
Vzhledem k neschopnosti zatížit PDK pro bolest, pacientka nenr schopna chůze po
špičkách.

c) chůze po patách
Schopna,

odlehčováni

POK, krátké kroky, PDK v semiflexi.

dl chůze pozadu
Schopna,

odlehčování

PDK, ta je v kontaktu s podložkou pouze o patu, kroky zkráceny

oproti chůzi popředu, délka kroku asymetrická, POK výrazně kratší krok, semiflekčnf
postavení.
e) chůze v podřepu
Neschopna, pacientka není schopna

udělat podřep.
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3.3.5 VYŠETŘENÍ DK ASPEKCÍ

Obr. 14
- kolenní kloub POK je bez otoku, bez hematomů či bez zarudnutí
- asi 1 cm laterálně od pately nepatrná jizvička (po pádu ze schodů)
- postavení patel symetrické
- hypotrofie m. quadriceps femoris POK
-

hypotrofie m. triceps surae POK

- hypotrofie m. gluteus maximus POK
- varózní postavení v kolenních kloubech
- LOK naznačen hallux valgus, příčná klenba LOK oploštěna

3.3.6 VYŠETŘENÍ DK PALPACÍ
- teplota kůže bez končetinových rozdílů
- posunlivost kůže, podkoží bez patologických nálezů, bilaterálně
- posunlivost fascií(fasciae latae femoris et fasciae cruris otáčením okolo podélné osy)
bez patologických nálezů, bilaterálně
- hypotonus m. quadriceps femoris POK, m. gluteus maximus POK a m. triceps surae
POK oproti LOK

- palpační bolestivost na mediální straně popliteální jamky, která se objevuje již při
tlaku na úpon m.semitendinosus a m.semimembranosus POK
- vyšetření plantární aponeurózy, bez patologických nálezů
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3.3.7 ANTROPOMETRIE- DK [13]
a) délka DK a jejich segmentů
TABULKA 1
POK (cm)

LOK (cm)

93

93

89

89

kolenního

47

47

kolenního kloubu- malleolus

42

42

25

25

PDK (cm)

LOK (cm)

43

44

39

40

39

37

34

34

34

35

24

24

33

33

22

22

MERENA DELKA
funkční

délka DK

(SIAS - malleolus medialis)
anatomická délka DK
(trochanter major- malleolus lateralis)
délka stehna
(trochanter major- zevní

štěrbina

kloubu)
délka bérce
(zevní

štěrbina

lateralis)
délka nohy
(pata - nejdelší prst)

b) obvodové

rozměrv

DK

TABULKA2
MERENY OBVOD OK
obvod stehna
(15 cm nad patelou)
obvod stehna
(nad kolenním kloubem,

přes

mm. vasti

quadricepsu femoris)
obvod kolenního kloubu
(přes

patelu)

obvod

přes

tuberositas tibiae

obvod lýtka
obvod pes kotníky
(přes

malleolus medialis et lateralis)

obvod

přes

nárt a patu

obvod přes hlavice metatarsů
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3.3.8 VYŠETŘENÍ AKTIVNÍ POHYBLIVOSTI OK METODOU GONIOMETRIE

TABULKA3
KLOUB

PDK

LOK

s 20-0-90

s 20-0-90

Ssso 25-0-130

Ssso 25-0-130

F 40-0-35

F 40-0-35

Rsgo 40-0-40

Rsgo 40-0-40

s 10-10-80
s 25-0-45

s 0-0-120
s 25-0-45

R 15-0-35

R 15-0-35

Metatarsofalangeální klouby 1- V

s 45-0-40

s 45-0-40

MTP palce

F 20-0-20

F 20-0-20

IP palce

s 0-0-90
s 0-0-40

s 0-0-90
s 0-0-40

Kyčelní

kloub

Kolenní kloub
Hlezenní kloub

IP1,2 prstů ll -V

Obr. 15
Flexe kolenního kloubu PDK

Obr. 16
Flexe obou kolenních kloubů

Obr. 17
Extenze kolenního kloubu PDK

3.3.9 VYŠETŘENÍ PASIVNÍ POHYBLIVOSTI OK METODOU GONIOMETRIE

TABULKA4
KLOUB
Kyčelní

kloub

Kolenní kloub
Hlezenní kloub
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PDK

LOK

s 25-0-95

s 25-0-95

Ssso 30-0-135

Ssso 30-0-135

F 45-0-35

F 45-0-35

Rsgo 50-0-40

Rsgo 50-0-40

s 10-10-80
s 30-0-45

s 0-0-130
s 30-0-45

R 15-0-35

R 15-0-35

PDK

LOK

Metatarsofalangeální klouby I -V

s 50-0-50

s 50-0-50

MTP palce

F 25-0-20

F 25-0-20

IP palce

s 0-0-90
s 0-0-40

s 0-0-90
s 0-0-40

KLOUB

IP1,2 prstů ll- V

3.3.1 OVYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY PODLE JANDY [17]
TABULKA5
KLOUB
Kyčelní

kloub

POHYB+SVALOVA SKUPINA
flexe (m. iliopsoas)

PDK

LOK

5

5

4+

5

4+

5

5

5

5

5

5

5

5

5

extenze (m. gluteus maximus,
m. biceps femoris, m. semitendinosus,
m. semimembranosus)
extenze

(převážně

m. gluteus maximus)

addukce (m. adductor magnus, longus,
brevis, m. gracilis, m. pectineus)
abdukce (m. gluteus medius, minimus,
m. tensor fasciae latae)
zevní rotace (m. quadratus femoris,
m. piriformis, m. gluteus maximus,
m. gemellus superior et inferior,
m. obturatorius externus et internus)
vnitřní

rotace (m. gluteus minimus,

m. tensor fasciace latae)
Kolenní kloub

flexe (m. biceps femoris,
m. semitendinosus,

3
(omezený

5

rozsah

m. semimembranosus)
extenze (m. quadriceps femoris)
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pohybu)

3+

5

Hlezenní kloub

plantární flexe (m. triceps sinae)

4+

5

plantární flexe (m. soleus)

4+

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

supinace s dorsální flexí
(m. tibialis anterior)
supinace v plantární flexi (m. tibialis
posterior)
plantární promyce (mm. peroneí)

MP klouby

prstů

a flexe (mm. lumbricales a m. flexor

palce

hallucis brevis)
extenze (m. extensor digitorum longus et
brevis, m. extensor hallucis brevis)
addukce (mm. interoseí plantares,
m. adductor hallucis)
abdukce (mm. interoseí dorsales,
m. abductor hallucis, m. abductor digiti
minim i)

IP1,2 prstů a

flexe (m. flexor digitorum brevis et m.

IP palce

flexor hallucis longus)
extenze (m. extensor digitorum longus et
m. extensor hallucis longus)

3. 3.11 VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ PODLE JANDY [17]

TABULKA6
SVAL

P strana

L strana

m. iliopsoas

o
o
o

m. rectus femoris

1

m. tensor fasciace latae

o
o

o
o
o
o
o
o

kloubu- jednokloubové

1

1

adduktory kyčelního kloubu - dvoukloubové

o

o

m. gastrocnemius
m. soleus

flexory kolenního kloubu
adduktory

kyčelního
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SVAL

P strana

L strana

o
o
o

o
o
o

m. piriformis
m. quadratum lumborum
paravertebrální svaly

3.3.12 VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE (JOINT PLAV) DK PODLE LEWITA [1 O, 11]
TABULKA 7
VYSETROVANY SEGMENT + SMER

PDK

LOK

- do rsálně

IP1.2II. - V. prstu

-

plantárně

bez omezení

bez omezení

-

laterolaterálně

pohyblivosti

pohyblivosti

-rotace
- do rsálně

IP1 palce

-

plantárně

bez omezení

bez omezení

-

laterolaterálně

pohyblivosti

pohyblivosti

-rotace

MTP klouby I.- V. prstu

- dorsálně
-

plantárně

bez omezení

bez omezení

-

laterolaterálně

pohyblivosti

pohyblivosti

bez omezení

bez omezení

pohyblivosti

pohyblivosti

bez omezení

bez omezení

pohyblivosti

pohyblivosti

bez omezení

bez omezení

-rotace
vzájemný posun
Lisfrankův

kloub

hlaviček metatarsů

-

dorsálně

-

plantámě

-rotace
os cuboideum

os naviculare

calcaneus

- dorsálně
-

plantámě

pohyblivosti

pohyblivosti

-

dorsálně

bez omezení

bez omezení

-

plantárně

pohyblivosti

pohyblivosti

-

lateromediálně

bez omezení

bez omezení

pohyblivosti

pohyblivosti

- rotace
-posun

ventrálně
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VYSETROVANY SEGMENT + SMER

LOK

bez omezení

bez omezení

pohyblivosti

pohyblivosti

- ventrálně

bez omezení

bez omezení

- dorsálně

pohyblivosti

pohyblivosti

- ventrálně

bez omezení

bez omezení

- dorsálně

pohyblivosti

pohyblivosti

bez omezení

bez omezení

pohyblivosti

pohyblivosti

bez omezení

bez omezení

pohyblivosti

pohyblivosti

talocrurální kloub

- dorsálně

caput fibulae

tibiofibulární kloub

PDK

patela (patelofemorální kloub)
- mediálně
- laterálně

-

kaudálně

-

kraniálně

kolenní kloub (tzv. krátká páka)
-laterálně
-mediálně

3.3.13 SPECIÁLNÍ VYŠETŘENÍ KOLENNÍHO KLOUBU
a) test na lig. cruciatum anterius (ventrální posun tibiae vůči kondylům femuru)
negativní - bez omezení pohyblivosti, bez bolesti,

bilaterálně

bl test na lig. cruciatum posterius (dorsální posun tibiae vůči kondylům femuru)
negativní- bez omezení pohyblivosti, bez bolesti, bilaterálně

c) test na lig. collaterale mediale (= otevírání med.
pozitivní,

mírně

štěrbiny)

zvýšená pohyblivost a bolestivost oproti LOK

d) test na lig. collaterale laterále(= otevírání lat.
negativní, bez bolesti,

štěrbiny)

bilaterálně

e) Apleyův test (= vyšetření menisků a postranních kolenních vazů)
PDK

distrakční

fáze- pozitivní, pacientka cítí při distrakci a ZR bolest a pocit

zvýšeného tlaku na mediální

straně

kompresní fáze - negativní
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kolenního kloubu

distrakční

LOK

fáze- negativní

kompresní fáze - negativní

fl

Payrův příznak

POK

(= test na mediální meniskus)

pozitivní- pacientka cítí

při

tlaku seshora na kolenní kloub bolest

kolenního kloubu, nedokáže specifikovat místo bolesti
LOK

negativní

g) Ballottement pately
LOK

negativní

POK

negativní

3.3.14 NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

a)

vyšetření čití

OK

čití

- povrchové

- normostezie,

bilaterálně

- bez poruch citlivosti v radikulárních
čití

- hluboké

- algické

čití

- termické

čití

či

periferních zónách

- polohocit i pohybocit bez patologických nálezů, bilaterálně

-pacientka vnímá

podnět stejně

na obou OK

- pacientka vnímá

podnět stejně

na obou OK

bl vyšetření šlachokosticových reflexů OK
TABULKA S
REFLEX

PDK

LOK

Patelární reflex

3

3

Achillovy šlachy

3

3

Medioplantární reflex

3

3

cl speciální

(doplňující)

testy

- Véleho test

-negativní

- Romberg I.

-negativní!

- Romberg ll.

-negativní
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uvnitř

- Romberg 111.

-negativní, pouze lehké titubace trupu

- stoj na jedné DK - PDK - neschopna pro nemožnost plného zatížení PDK
- LDK - schopna, ale lehká celková instabilita
3.3.15 VYŠETŘENÍ HYPERMOBILITY PODLE JANDY A LEWITA [10, 17]
a) podle Jandy
- rotace hlavy

-negativní 85

- zkouška šály

-negativní

o bilaterálně

bilaterálně,

- zkouška zapažených paží- negativní
- zkouška založených paží - pozitivní

prsty

nepřesahují

bilaterálně,

bilaterálně,

pes

páteř

prsty obou HK se dotýkají

prsty obou HK dosahují do poloviny

délky lopatky
- zkouška extendovaných loktů- pozitivní bilaterálně, 160
- zkouška sepjatých rukou - negativní

bilaterálně,

90

- zkouška sepjatých prstů - negativní bilaterálně, 70

o

o
o

- předklon

- negativní, špičky prstů se dotýkají podložky

-úklon

-negativní,

bilaterálně,

dosažená vzdálenost asi 3 cm nad

kolenním kloubem
- klek na paty

- vzhledem k dané diagnóze neschopna provést

bl podle Lewita
- Lp

- negativní, 60

o

- Thp

- negativní, 50

o

- abdukce ramenního kloubu

- negativní

bilaterálně,

90

o

- hyperextenze kolenního kloubu - LDK negativní O o
- PDK negativní +1 O o
3.3.16 ZÁVĚR VYŠETŘENÍ
Pacientka při stoji zcela nezatěžuje PDK, která je v semiflekčním
Odlehčování

PDK se potvrdilo i při vyšetření na dvou vahách (P 26 kg, L 38 kg) a při

vyšetření chůze

v

semiflekčním

Odlehčování

postavení.

(kdy kontakt s podložkou PDK zajišťuje pouze pata a PDK je stále

postavení).

PDK při chůzi a stoji zapříčinilo hypotrofii m. triceps surae PDK, m. gluteus

maximus PDK a m.l quadriceps femoris PDK, kterou jsme zjistili aspekcí. Palpací bylo
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zjištěno

napětí

snížení svalového

ozřejměna

obvodových délek byla
bolestivost v mediální

uvedených

části

svalů

a antropometrickým

jejich hypotrofie. Dále byla

měřením

palpačně zjištěna

popliteální jamky PDK.

Noha PDK bez deformit a

oploštění,

avšak noha LOK

oploštěna

příčná

klenba

s náznakem hallux valgus LOK.
Postavení kolenních

kloubů

ve velmi lehkém varózním postavení.

Vzhledem k odlehčování PDK byly nalezeny i

změny

na postavení pánve, která je

sešikmena doprava dolů.

Pacientka neschopna

chůze

po

špičkách

av

podřepu.

Aktivní pohyblivost kolenního kloubu PDK omezena (flexe 80 °, extenze -10 °),
pasivními pohyby rozsah

nezvětšen

PDK,

hlavně

uvnitř

kolenního kloubu PDK.

po jeho mediální

pro bolest. Ta se objevuje

straně.

uvnitř

kolenního kloubu

Jedná se o tupou bolest a pocit zvýšeného

Svalová síla lehce snížena oproti LOK u

extenzorů kyčelního

kloubu,

flexorů

napětí

kolenního

kloubu a plantárních flexorů hlezenního kloubu PDK.
Zkráceny jednokloubové adductory kyčelního kloubu bilaterálně. Kloubní vůle kloubů
OK bez omezení hybnosti.
Pozitivní test na lig. collaterale mediale (otevíráni mediální
Apleyova testu) a dále též pozitivní

Payrův příznak

Neurologická vyšetření bez patologických
Vyšetřením

štěrbiny

a

distrakční

fáze

u PDK.

nálezů.

hypermobility zjištěna místní hypermobilita (ramenních a loketních kloubů).
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3.4

KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN

3.4.1 Krátkodobý

rehabilitační

plán

Cíle terapie po distenzi kolenního kloubu PDK u dané pacientky budou:
-

odstranění

nebo zmírnění bolestivosti v místě ligamentum collaterale mediale

kolenního kloubu PDK
zvětšení

rozsahu pohyblivosti kolenního kloubu PDK do flexe a extenze

posílení oslabených svalů (m. triceps surae, m. gluteus maximus a m.
quadratus femoris PDK)
protažení zkrácených svalů (ADD kyčelního kloubu PDK,)
zlepšení stability kolenního kloubu PDK
-

umožnit plné zatěžování PDK
zlepšit stereotyp chůze

-

stimulace plosky nohy

3.4.1.1 Návrh terapie
magnetoterapie na kolenní kloub PDK
vířivka

na kolenní kloub PDK

-

měkké

techniky dle Lewita na oblast kolenního kloubu PDK

-

míčkování

dle Jebavé na oblast kolenního kloubu PDK

PIR na flexory a extenzory kolenního kloubu PDK
posilování pomocí Thera-bandu, overballu, gymballu, posilovacích strojů
-

posilování oslabených svalů pomocí PNF konceptu
senzomotorická cvičení - cvičení na labilních plochách, úsečích, posilování
svalů tvořících klenbu nožní
cvičení

kyčelního

kloubu

protahovací

-

stimulace plosky nohy pomocí gumového ježka

-

jízda na rotopedu

-

cvičení

v bazénu

3.4.2 Dlouhodobý
Po

na ADD

-

ukončení

-

rehabilitační

plán

terapie je třeba se dále věnovat:

udržení optimální svalové síly flexorů a extensorů kolenního kloubu PDK
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-

protahování zkrácených
stimulace

plosky

svalů

nohy

cvičením,doporučeny

PDK

PDK

LOK

(korekce

plochonoží-aktivním

termoplastické vložky do bot)

udržet plný rozsah pohyblivosti kolenního kloubu PDK

-

zvyšovat stabilitu kolenního kloubu PDK
PRŮBĚH REHABILITACE

3.5

Pacientce byla indikována

vířivá

vana na oblast kolenního kloubu PDK a

magnetoterapie na stejnou oblast před ilTV, avšak z kapacitnich důvodů musela být
vířivka

i magnetoterapie aplikována až po ilTV.

3.5.1 I. terapie
Datum:

21.1.2008

Vyšetření:

viz vstupní kineziologický rozbor

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
zmírnění

bolestivosti kolenního kloubu PDK

zvětšení

rozsahu pohyblivosti kolenního kloubu PDK do flexe a extenze

Návrh terapie:
magnetoterapie na kolenní kloub PDK, 30min,

přístroj

JAMAVA MARMOS,

program 9 (25-1 ,6Hz), pulzní aplikace
-

vířivka

-

míčkování

cvičení

na kolenní kloub PDK, 15 min, teplota vody 38°C
dle Jebavé v okolí kolenního kloubu PDK

s overballem ke

zvětšení

rozsahu flexe a extenze v kolenním kloubu

PDK
Terapie:
-

míčkováni

-

ilTV -analytické

dle Jebavé v okolí kolenního kloubu PDK
cvičení

s overballem ke

zvětšení

rozsahu flexe a extenze

v kolenním kloubu PDK (I. VP-leh na zádech,extendované DK, overball pod
kolenním kloubem PDK, 1-kontrakci m.quadriceps femoris PDK
rozsahu extenze v kolenním kloubu PDK. ll. VP-leh na

břiše,PDK

zvětšení

v maximální

možné flexi v kolenním kloubu, overball v oblasti polpliteálni jamky PDK, 1kontrakcí hemstringů PDK zvětšení rozsahu flexe v kolenním kloubu PDK)
vířivá

vana na kolenní kloub PDK, 15min, teplota 38°C
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magnetoterapie na kolenní kloub PDK, 30min, pfístroj JAMAVA MARMOS,
program 9(25-1,6Hz), pulzní aplikace
Závěr

terapie:

Pacientka cítí
zvětšení

uvolnění

v kolenním kloubu PDK.

rozsahu pohyblivosti do flexe

(při

Orientačním vyšetřením

bylo zjištěno

aktivním pohybu) asi o 5°, extenze beze

změn.

Autoterapie dle instrukcí:
-cvičení

s overballem ke zvětšení rozsahu flexe a extenze v kolenním kloubu PDK

(1. VP-leh na zádech, extendované DK, overball pod kolenním kloubem PDK, 1kontrakcí m.quadriceps femoris PDK

zvětšení

rozsahu extenze v kolenním kloubu

PDK.
ll. VP-leh na

břiše,

PDK v maximální možné flexi v kolenním kloubu PDK, overball

v oblasti popliteální jamky PDK, 1- kontrakcí

hemstringů

v kolenním kloubu PDK), opakování 10-15, frekvence

Výkaz

kódů

zdravotní

PDK

zvětšení

rozsahu flexe

2xdenně.

pojišťovny:

21.1.2008
902
21001

Komplexní kineziologické vyšetření

21413

Techniky

21225

iLTV

21315

Vodoléčba

21113 2x

Fyzikální terapie ll

měkkých

12:00 až 12:45
12:45 až 13:00

tkání

13:00 až 13:15
13:15 až 13:30

ll

13:30 až 14:00

3.5.2 ll. terapie
Datum:

23.1.2008

Vyšetření:

Subjektivně:

Pacientka cítí zlepšení po první terapii, lehce ustupuje pocit
PDK. Bolest stále

přetrvává při

napětí

v kolenním kloubu

pohybech do krajních poloh. Udává zlepšení

pohyblivosti kolenního kloubu PDK.
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Objektivně:

a)

vyšetření

OK aspekcf

- kolenní kloub POK bez otoku

či

jiných patologických

změn,

- hypotrofie m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus a m. triceps surae POK

b)

wšetření

OK palpací

- hypotonus m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus a m. triceps surae POK,
- palpační bolestivost na mediální straně popliteální jamky, která se objevuje již při
tlaku na úpon m. semitendinosus a m. semimembranosus POK.

c) antropometrie OK- obvodové

rozměry

TABULKA9
Měřený

obvod OK

obvod stehna (15 cm nad patelou)
obvod stehna (nad kolenním kloubem,

obvod kolenního kloubu (přes patelu)
přes

tuberositas tibiae

obvod lýtka

d)

vyšetření

LDK(cm)

43

44

39

40

39

37

34

34

34

35

přes

mm. vasti quadricepsum femoris)

obvod

PDK (cm)

aktivní pohyblivosti OK metodou goniometrie

TABULKA10

Kloub
Kyčelní

kloub

Kolenní kloub
Hlezenní kloub

-57-

PDK

LOK

s 20-0-90

s 20-0-90

Ssso 25-0-130

Ssso 25-0-130

F 40-0-35

F 40-0-35

Rsso 40-0-40

Rsso 40-0-40

s 5-5-85
s 25-0-45

s 0-0-120
s 25-0-45

R 15-0-35

R 15-0-35

e)

vyšetření

pasivní pohyblivosti DK metodou goniometrie

kolenní kloub PDK S 5-5-90

poté bolest

kolenní kloub LDK S 0-0-130

bez bolesti

Závěr vyšetření:

Kolenní kloub PDK bez otoku s
dosahování krajních poloh.

přetrvávající palpační

Přetrvává

bolestivostí a s bolestí

při

hypotrofie m. quadriceps femoris, m. gluteus

maximus a m. triceps surae PDK. Aktivní pohyblivost zlepšena jak do flexe (85 °), tak
do extenze (5 °).

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
-

zmírnění

bolestivosti kolenního kloubu PDK,

-

zvětšení

rozsahu pohyblivosti kolenního kloubu PDK do flexe a extenze,

- posílení oslabených

svalů,

- zlepšování stability kolenního kloubu PDK,
- protažení zkrácených

svalů.

Návrh terapie:
-

vířivka

na kolenní kloub PDK, 15min, teplota 38°C

- magnetoterapie na kolenní kloub PDK,30min, přístroj JAMAVA MARMOS,
program 9(25-1,6Hz),pulzní aplikace.
-

měkké

techniky v oblasti kolenního kloubu PDK (se

zameřením

na svaly)

- PIR na hemstringy a m.rectus femoris PDK
- analytické

cvičení

s overballem ke

zvětšení

rozsahu flexe a extenze v kolenním

kloubu PDK (1. VP-leh na zádech, extendované DK, overba/1 pod kolenním

kloubem PDK, 1.-kontrakcí m.quadriceps femoris PDK zvetšení rozsahu extenze
v kolenním kloubu PDK. ll. VP-leh na
v kolenním kloubu,
hemstringů

břiše,

PDK v maximální možné flexi

overba/1 v oblasti popliteální jamky PDK,

1.-kontrakcí

PDK zvětšení rozsahu flexe v kolenním kloubu PDK)

- PIR s následným protažením na ADD

kyčelního

kloubu P i LOK

- posilování m. quadriceps femoris PDK s Thera-bandem (se zaměřením na
posílením. vastus lateralis, m. vastus medialis et m. rectus femoris)l
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- I. VP-leh na zádech, LDK flektována v kolenním a

kyčelním

kloubu, chodidlem

fixuje Thera-band k podložce, PDK 90°flexe v kyčelním kloubu, zevní rotace
v kyčelním kloubu, kolenní kloub v maximální možné flexi, Thera-band veden pfes
dorsální

část

bérce.1-provedení maximální možné extenze v kolenním kloubu pfi

zevní rotaci v kyčelním kloubu PDK,opakování 10x [15]
- ll. VP-leh na zádech, LDK flektována v kolenním a

kyčelním

kloubu, chodidlem

fixuje Thera-band k podložce, PDK 90°flexe v kyčelním kloubu,

vnitřní

rotace

v kyčelním kloubu, kolenní kloub v maximální možné flexi, Thera-band veden pfes
dorsální část bérce.1-provedení maximální možné extenze v kolenním kloubu pfi
vnitřní

rotaci v kyčelním kloubu PDK,opakování 10x [15]

- 111. VP-leh na zádech, LDK flektována v kolenním a

kyčelním

kloubu, chodidlem

fixuje Thera-band k podložce, PDK 90°flexe v kyčelním kloubu, kolenní kloub
v maximální možné flexi, Thera-band veden pfes dorsální část bérce.1.-provedení
maximální

možné

ve

extenze

stfedním

postavení

v kolenním

kloubu

PDK,opakování 10x [15]
- posilování m. gluteus maximus PDK s Thera-bandem

- VP-leh na bfiše na lehátku,

cvičená

DK flektována v kolenním kloubu (LOK 90°,

PDK maximální možná flexe), druhostranná DK extendovaná, Thera-band veden
pfes dorsální stranu stehna
gluteálních a bfišních

svalů,

cvičené

DK a fixován pod lehátkem. 1- stah

extenze v kyčelním kloubu

cvíčící DK,

opakování 1Ox

- posilování m. triceps surae PDK pomocí Thera-bandu

- VP-sed na lehátku, extendované DK,HK podél těla, 90°flexe v loketních kloubech,
Thera-band veden pod chodidlem PDK, jeho konce drženy HK. 1- provedení
plantámí flexe v hlezenním kloubu PDK, HK zůstávájí ve VP, opakování 1Ox
- senzomotorická

cvičení- cvičení

na labilní ploše, nácvik korigovaného stoje

- rotoped 15min

Terapie:
-

měkké

techniky v oblasti kol. kl. PDK(se zaměřěním na svaly)

- PIR na hemstringy a m.quadriceps femoris PDK(ke zvětšení rozsahu flexe a
extenze v kolenním kloubu PDK)
- PIR s následným protažením na ADD

kyčelního
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kloubu PDK i LDK

cvičen í

- ilTV - analytické

s overballem ke

zvětšení

rozsahu flexe a extenze

v kolenním kloubu PDK(viz návrh terapie)
- posilováním. quadriceps femoris PDK pomocí Thera-bandu(viz návrh terapie)
- posilování m. gluteus maximus PDK pomocí Thera-bandu(viz návrh terapie)
posilováním. triceps surae PDK pomocí Thera-bandu(viz návrh terpie)
- senzomotorická

cvičení

-

cvičení

na labilní ploše, nácvik korigovaného stoje

- jízda na rotopedu 15 min.
-

vířivka

na kolenní kloub PDK, 15 min, teplota 38°C

magnetoterapie na kolenní kloub PDK, 30 min., přístroj JAMAVA MARMOS,
program 9 (25 - 1,6 Hz), pulzní aplikace

Závěr

terapie:
vyšetřením

Pacientka spolupracuje.Goniometrickým

bylo

zjištěno zvětšení

rozsahu

pohyblivosti v kolenním kloubu PDK do flexe (při aktivní pohyblivosti) na 90 °,
extenze beze změn.

Autoterapie (dle instrukcí):
-

cvičení

s overballem ke

zvětšování

flexe a extenze v kolenním kloubu PDK,

opakování 15x, 2x denně
- posilování oslabených svalů PDK pomocí Thera-bandu, opakování 15x, 1xdenně
Výkaz kódů zdravotní pojišťovně:
23.1.2008
902
měkkých

21413

Techniky

21225

iLTV

21221

LTV na neurofyziologickém

tkání PIR

12:15 až 12:30
12:30 až 12:45

podkladě

senzomotorická stimulace

12:45 až 13:00

přístrojích

13:00 až 13:15

21219

ilTV na

21315

Vodoléčba

21113 2x

Fyzikální terapie ll - magnetoterapie

13:15 až 13:30

ll
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13:30 až 14:00

3.5.3 111. terapie
Datum:

25.1.2008

Vyšetření:
Subjektivně:

Pacientka se cítí lépe,

pravidelně cvičí

a udává stále se zlepšující pohyblivost

kolenního kloubu PDK do flexe a extenze. Bolest
postavení. Stále

přetrvává

pocit zvýšeného

pociťuje

napětí uvnitř

jen v krajním

flekčním

kolenního kloubu PDK.

Snaží se zatěžovat obě dolní končetiny symetricky, což při chůzi nevyvolává žádnou
bolest.
Objektivně:

a)

vyšetření

DK aspekcí

- kolenní kloub PDK bez otoku

či

jiných patologických

změn

- hypotrofie m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus a m. triceps surae PDK

b)

vyšetření

DK palpací

- oblast kolenního kloubu PDK bez

palpační

bolestivosti

- mírný hypotonus m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus a m. triceps surae
PDK

c) antropometrie DK- obvodové

rozměry

TABULKA 11
Měřený

obvod DK

obvod stehna (15 cm nad patelou)
obvod stehna (nad kolenním kloubem,

přes

mm. vasti quadricepsum femoris)
obvod kolenního kloubu
obvod

přes

(přes

patelu)

tuberositas tibiae

obvod lýtka
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PDK (cm)

LOK (cm)

43

44

39

40

39

37

34

34

34

35

dl

vyšetření

aktivní pohyblivosti DK metodou goniometrie

TABULKA12

Kloub
Kyčelní

kloub

Kolenní kloub
Hlezenní kloub

Obr. 18
Flexe kolenního kloubu PDK

PDK

LOK

s 20-0-90

s 20-0-90

Ssso 25-0-130

Ssso 25-0-130

F 40-0-35

F 40-0-35

Rsgo 40-0-40

Rsgo 40-0-40

s 5-5-100
s 25-0-45

s 0-0-120
s 25-0-45

R 15-0-35

R 15-0-35

Obr. 19
Extenze kolenního kloubu PDK

e) vyšetrení pasivní pohyblivosti DK metodou goniometrie
kolenní kloub PDK S 5-5-105

poté bolest

kolenní kloub LDK S 0-0-120

bez bolesti

D wšetření na dvou vahách
p

30 kg

L

34 kg

g) vyšetření chůze
bez modifikace - pacientka zatěžuje obě DK symetricky, délka kroku symetrická,
rytmus kroku pravidelný, PDK nedosahuje plné extenze v kolenním kloubu
PDK (chybí asi 5 °), odvíjení chodidel po zevní straně chodidla, odrazová fáze
prstů, dopad nohy na patu;
chůze po špičkách - schopna, ale dochází k odlehčování PDK, ne z bolesti, ale spíše

ze strachu, jak tvrdí pacientka;
chůze v podřepu- neschopna dosáhnout výchozí pozice
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h)

vyšetření

AOO

zkrácených

kyčelního

svalů

dle Jandy

kloubu Oednokloubové)

POK

LOK

1

1

Závěr vyšetření:

Kolenní kloub POK bez otoku, bez
v krajním

flekčním

palpační

bolestivosti. Bolest vyvolána jen

postavení. Tonus m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus a m.

triceps surae POK zvýšen, ale oproti LOK stále hypotonie. Aktivní pohyblivost
kolenního kloubu PDK zvětšena -flexe 100

o,

extenze -5

o.

Při chůzi symetrické zatěžování obou OK.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
-

zmírnění

bolestivosti kolenního kloubu POK

-

zvětšení

rozsahu pohyblivosti kolenního kloubu POK do flexe a extenze,

- posílení m.quadriceps femoris, m.gluteus maximus a m.triceps surae POK
- zlepšování stability kolenního kloubu POK,
- stimulace plosky nohy,
- posílení svalů podílejících se na tvorbě klenby nožní

Návrh terapie:
-

vířivka

na kolenní kloub PDK, 15min, teplota 38°C

- magnetoterapie na kolenní kloub POK,30min,

přístroj

JAMAVA MARMOS,program

9(25-1 ,6HZ), pulzní aplikace
-

měkké

techniky v oblasti kolenního kloubu PDK,

- PIR na hemstringy a m.rectus femoris PDK (ke

míčkování
zvětšení

dle Jebavé

rozsahu flexe a extenze

v kolenním kloubu POK)
- analytické

cvičení

s overballem ke

zvětšení

rozsahu flexe a extenze v kolenním

kloubu PDK (1. VP-leh na zádech, extendované DK, overba/1 pod kolenním

kloubem PDK, 1.-kontrakcí m.quadriceps femoris PDK zvetšení rozsahu extenze
v kolenním kloubu PDK. ll. VP-leh na bfiše, PDK v maximální možné flexi
v kolenním kloubu,
hemstringů

overba/1 v oblasti popliteální jamky PDK,

PDK zvětšení rozsahu flexe v kolenním kloubu PDK)
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1.-kontrakcí

- PIR s následným protažením na ADD

kyčelního

kloubu PDK i LOK

- posilování m. quadriceps femoris PDK s Thera-bandem (se

zaměrením

na

m.rectus femoris, m.vastus lateralis et medialis)

- I. VP-leh na zádech na lehátku, PDK v maximální možné flexi v kolenním kloubu
pfes krátkou hranu lehátka, LDK ve flexi v kolenním a
lehátku, Thera-band veden pfes distální dorsální

kyčelním

část

kloubu

spočívá

na

bérce PDK a fixován pod

lehátkem. 1- provést maximální možnou extenzi v kolenním kloubu PDK,
opakování 1Ox
- ll. VP-sed na lehátku, bérce

volně

visí pfes okraj lehátka, PDK zevní rotace

v kyčelním kloubu, Thera-band veden pfes distální dorsální

část

bérce PDK a

fixován pod lehátkem. 1-provést maximální možnou extenzi v kolenním kloubu
PDK v zevní rotaci v kyčelním kloubu PDK, opakování 1Ox
- 111. VP-sed na lehátku, bérce

volně

visí pfes okraj lehátka, PDK

v kyčelním kloubu, Thera-band veden pfes distální dorsální

část

vnitřní

rotace

bérce PDK a

fixován pod lehátkem.1-provést maximální možnou extenzi v kolenním kloubu
PDK ve

vnitřní rotaci

v kyčelním kloubu PDK, opakování 1Ox

- posilování m. gluteus maximus PDK s Thera-bandem,

- VP-stoj na LDK

čelem

k žebňnám, HK se

v kyčelním kloubu, maximální možné
Thera-band veden pfes dorsální

část

pňdržují žebňn,

extenční

PDK nulové postavení

postavení v kolenním kloubu,

bérce PDK, fixován o

žebňny.1-

provést

extenzy v kyčelním kloubu PDK,opakování 10x, poté modifikace s flexí v kolenním
kloubu PDK.
- posilování m.triceps surae pomocí Thera-bandu

- VP-sed na lehátku, extendované DK,HK podél těla; 90°flexe v loketních kloubech,
Thera-band veden pod chodidlem PDK, jeho konce drženy HK. 1- provedení
plantámí flexe v hlezenním kloubu PDK, HK zůstávájí ve VP, opakování 1Ox
- senzomotorická

cvičení- cvičení

ztížených podmínek(házení

na labilní ploše, nácvik korigovaného stoje za

míčem,

výkyvy do stran), nácvik korigovaného stoje

na PDK, posilování svalů tvořících klenbu nožní(cvik tzv. "malá noha")
- rotoped 15min

Terapie:
-

míčkování

dle Jebavé v oblasti kolenního kloubu PDK
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- PIR na hemstringy a m.rectus femoris PDK(ke

zvětšení

rozsahu flexe a extenze

v kolenním kloubu PDK)
- PIR s následným protažením na ADD
- ilTV -

cvičení

s overballem ke

kyčelního

zvětšení

kloubu PDK i LDK

rozsahu flexe a extenze v kolenním

kloubu PDK(viz návrh terapie)
- posilováním. quadriceps femoris PDK pomocí Thera-bandu (viz návrh terapie)
- posilováním. gluteus maximus PDK pomocí Thera-bandu (viz návrh terapie)
- posilování m. triceps surae PDK pomocí Thera-bandu
- senzomotorická

cvičení

(viz návrh terapie)

- jízda na rotopedu 15 min.
-

vířivka

na kolenní kloub PDK, 15 min, teplota 38°C

- magnetoterapie na kolenní kloub PDK, 30 min.,

přístroj

JAMAVA MARMOS,

program 9 (25 - 1,6 Hz), pulzní aplikace

Závěr

terapie:

Pacientka spolupracuje, terapie probíhá bez
k dalšímu

zvětšení

problémů.

flexe v kolenním kloubu PDK na 105

nastupuje bolest. Extenze

zůstává nezměněna

-5

o

V
(při

°(měřeno

průběhu

terapie došlo

aktivním pohybu). Poté

goniometricky).

Pacientka je s terapií spokojena.

Autoterapie (dle instrukcí):
-

pokračovat

v zavedeném

cvičení

+
- stimulace plosky nohy pomocí gumového ježka
- posilování svalů tvořících klenbu nožní pomocí cvičení "malá noha"
- nácvik chůze se symetrickým zatěžováním obou DK a snahou o plnou extenzi
v kolenním kloubu PDK
Výkaz kódů zdravotní pojišťovně:
25.1.2008
902
21413

Techniky měkkých tkání PIR

12:15 až 12:30

21225

iLTV

12:30 až 12:45
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21221

LTV na neurofyziologickém

podkladě

senzomotorická stimulace

12:45 až 13:00

21219

ilTV na přístrojích

13:00 až 13:15

21315

Vodoléčba

13:15 až 13:30

21113 2x

Fyzikální terapie ll - magnetoterapie

ll

13:30 až 14:00

3.5.4 IV. terapie
28.1.2008

Datum:
Vyšetření:
Subjektivně:

Pacientka se cítí dobre, přes víkend cvičila doporučené cviky. Udává stále se
zlepšující flexi v kolenním kloubu PDK, extenze je také lepši, ale plné extenze stále
nedosáhne. Bolest se vyskytuje jen v maximálních polohách flexe a extenze
v kolenním kloubu PDK.
Objektivně:

a)

vyšetření

DK aspekcí

- kolenní kloub PDK bez otoku či jiných patologických změn
- mírná hypotrofie m. quadriceps femoris, ml. gluteus maximus a m. triceps surae
PDK
b)

vyšetření

DK palpací

- oblast kolenního kloubu PDK bez palpační bolestivosti
- mírný hypotonus m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus a m. triceps surae
PDK

cl antropometrie DK- obvodové

rozměry

TABULKA 13
Měřený

obvod DK

obvod stehna (15 cm nad patelou)
obvod stehna (nad kolenním kloubem, pres
mm. vasti quadricepsum femoris)
obvod kolenního kloubu
obvod

přes

(přes

patelu)

tuberositas tibiae

obvod lýtka
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PDK (cm)

LOK (cm)

43,5

44

39,5

40

39

37

34

34

34,5

35

d)

vyšetření

aktivní pohyblivosti OK metodou goniometrie

TABULKA14

Kloub
Kyčelní

PDK

LOK

s 20-0-90

s 20-0-90

Ssso 25-0-130

Ssso 25-0-130

F 40-0-35

F 40-0-35

Rsgo 40-0-40

Rsgo 40-0-40

s 5-5-110
s 25-0-45

s 0-0-120
s 25-0-45

R 15-0-35

R 15-0-35

kloub

Kolenní kloub
Hlezenní kloub

e)

vyšetření

pasivní pohyblivosti OK metodou goniometrie

kolenní kloub POK S 5-5-110

poté mírná bolest

kolenní kloub LOK S 0-0-120

bez bolesti

f) vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

AOO kyčelního kloubu Oednokloubové)
POK (O)

LOK (O)

Závěr vyšetření:

Kolenní kloub POK bez otoku, bez palpační bolestivosti. Mírná bolest vyvolána jen
v krajním flekčním a extenčním postavení. Aktivní flexe zvětšena na 11 O o, extenze
stále přetrvává -5 °. Antropometrickým vyšetřením OK byl zjištěn nárůst trafiky m.
quadriceps femoris a m. triceps surae POK.
AOO kyčelního kloubu PDK i LOK bez zkrácení.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
-

zmírnění

bolestivosti kolenního kloubu POK

- zvětšení rozsahů pohyblivosti kolenního kloubu POK do flexe a extenze,
- posílení m.quadriceps femoris, m.triceps surae a m.gluteus maximus POK
- zlepšování stability kolenního kloubu POK,
- posflení svalů tvořících klenbu nožní
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Návrh terapie:
-

vířivka

na kolenní kloub PDK,15min, teplota 38°C

- magnetoterapie na kolenní kloub PDK,30min, přístroj JAMAVA MARMOS,
program 9(25-1,6Hz),pulzní aplikace
-

měkké

techniky v oblasti kolenního kloubu PDK, masáž cílená na svaly

- PIR na hemstringy a m.rectus femoris PDK(ke

zvětšení

rozsahu flexe a extenze

v kolenním kloubu PDK)
- analytické cvičeni s overballem ke zvětšení rozsahu flexe a extenze v kolenním
kloubu PDK (/. VP-leh na zádech, extendované OK, overba/1 pod kolenním

kloubem POK, 1.-kontrakcí m.quadriceps femoris POK zvetšení rozsahu extenze
v kolenním kloubu PDK. ll. VP-leh na bfiše, POK v maximální možné flexi
v kolennlm kloubu,
hemstringů

-

cvičení

overba/1 v oblasti popliteální jamky POK,

1.-kontrakcí

PDK zvětšení rozsahu flexe v kolenním kloubu POK)

s overballem ke

zvětšení

stability kolenního kloubu PDK

- I. VP-leh na zádech, DK flektované v kyčelních a kolenních kloubech, chodidla
spočívají

na podložce, overba/1

umístěn

mezi kolenními klouby OK.1-extendovat

POK v kolenním kloubu nad podložku, overba/1 stále držen mezi kolenními klouby.
Provádět střídavě

na pravou

a levou stranu, opakovánf10xna každou stranu

- ll. VP-stoj na obou OK, 1-výpad pravou na overba/11.

Provádět střídavě

na pravou a

levou OK, opakování 1Ox na každou stranu.
- dynamická stabilizace pomocí gymballu

- I. VP-vzpřímený sed na gymballu, 90°flexe v kyčelních a kolenních kloubech, paty
spočívají pod kolennfmi klouby.1-pohupování na míči ze

strany na stranu,

- ll. VP-shodná s pfedcházející. 1-střídavé přenášení váhy na
- 111. VP-shodná s předcházející.

1-střldavé

provádění

špičky

a paty

stoje a sedu na míč

s pohybovou synkinezou HK
- IV. VP-stoj zády ke
gymbal/u po

stěně,

gymba/1

stěně směrem dolů

umístěn

mezi zády

pomalé provedení

dřepu

a

stěnou. 1-pohybem

do maximální možné

polohy, opakovat 10x
- senzomotorická cvičení-nácvik chůze na labilních plochách, nácvik korigovaného
stoje za ztížených podmínek na labilních plochách
- rotoped 15 min
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Terapie:
- masáž v oblasti kolenního kloubu PDK
- PIR na hemstringy a m.rectus femoris PDK (ke

zvětšení

rozsahu flexe a extenze

v kolenním kloubu PDK)
- iLTV - analytické

cvičení

s overballem ke

zvětšení

rozsahu flexe a extenze

v kolenním kloubu PDK(viz návrh terapie)
-

cvičení

s overballem ke zvětšení stability kolenním kloubu PDK(viz návrh terapie)

- dynamická stabilizace pomocí gymballu(viz návrh terapie)
- senzomotorická

cvičení

(viz návrh terapie)

- jízda na rotopedu 15 min.
-

vířivka

na kolenní kloub PDK, 15 min, teplota 38°C

magnetoterapie na kolenní kloub PDK, 30 min.,

přístroj

JAMAVA MARMOS,

program 9 (25- 1,6 Hz), pulzní aplikace
Závěr

terapie:

Terapie

proběhla

bez

problémů,

Orientačním vyšetřením zjištěno

pacientka cítí

uvolnění

zvětšení

nepatrné

v kolenním kloubu PDK.

rozsahu extenze v kolenním

kloubu PDK ..

Autoterapie (dle instrukcí):
-

pokračovat

v zavedeném

cvičení

- +
- protahování

m.quadriceps

femoris,

m.biceps

femoris,m.semitendinosus

a

m.semimebranosus PDK pomocí Thera-bandu

- I. VP-leh na bfiše, PDK v maximální možné flexi v kolennfm kloubu, LDK
natažená, Thera-band veden
1-po mírném

zatlačení

bandu se pfi

přes

ventrální část bérce a je fixován HK pacientky.

do extenze v kolenním kloubu PDK proti odporu Thera-

uvolnění

s výdechem

zvětšuje

flexe v kolennfm kloubu PDK,

vnitřnf

rotaci v kyčelním kloubu, kolenní

opakování 1Ox
- ll. VP-leh na zádech, PDK je ve flexi a

kloub v maximálnf možné extenzi, LDK natažená na podložce, Thera-band veden
přes

dorsální distální

část

bérce PDK a je fixován HK, které
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spočfvají

na podložce

v 90°f/exi v kloubech loketních. 1-s výdechem maximální možné
k

tělu,

pňtažení

PDK

opakování 1Ox

- 111. VP- shodná,jen PDK ve flexi a zevní rotaci v kyčelním kloubu. 1-shodné

Výkaz kódů zdravotní pojišťovně:
28.1.2008
902
měkkých

21413

Techniky

21225

iLTV

21221

LTV na neurofyziologickém

12:15 až 12:30

tkání PIR

12:30 až 12:45
podkladě

senzomotorická stimulace

12:45 až 13:00

21219

ilTV na přístrojích

13:00 až 13:15

21315

Vodoléčba

13:15 až 13:30

21113 2x

Fyzikáln i terapie ll - magnetoterapie

ll

13:30 až 14:00

3.5.5 V. terapie
Datum:

30.1.2008

Vyšetření:

Subjektivně:

Pacientka se cítí

výborně,

je schopna

plně

extendovat kolenní kloub PDK, bez vzniku

bolesti. Rozsah flexe je minimálně omezen, při pokusu o maximální flexi pacientka
cítí nepatrnou bolest

uvnitř

kolenního kloubu PDK.

Objektivně:

a) vyšetření DK aspekcí
- kolenní kloub PDK bez otoku

či

jiných patologických

změn

- trafika m. quadriceps femoris PDK i LOK shodná, přetrvává lehká hypotrofie m.
gluteus maximus PDK, m. triceps surae obou OK symetrická trafika

bl

vyšetření

OK palpacr

- oblast kolenního kloubu PDK bez

palpačni

bolestivosti

- tonus m. quadriceps femoris bilaterálně shodný, mírný hypotonus m. gluteus
maximus PDK, tonus m. triceps surae bilaterálně shodný, tonus hemstringů
bilaterálně

shodný.
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c) antropometrie DK- obvodové

rozměry

TABULKA15
Měřený

obvod OK

PDK (cm)

LOK (cm)

44

44

40

40

39

37

34

34

35

35

obvod stehna (15 cm nad patelou)
obvod stehna (nad kolenním kloubem, přes
mm. vasti quadricepsum femoris)
obvod kolenního kloubu (přes patelu)
obvod

přes

tuberositas tibiae

obvod lýtka

d)

vyšetření

aktivní pohyblivosti DK metodou goniometrie

TABULKA16
POK

LOK

s 20-0-90

s 20-0-90

Ss5o 25-0-130

Ss5o 25-0-130

F 40-0-35

F 40-0-35

Rsso 40-0-40

Rsso 40-0-40

s 0-0-110
s 25-0-45

s 0-0-120
s 25-0-45

R 15-0-35

R 15-0-35

Kloub
Kyčelní

kloub

Kolenní kloub
Hlezenní kloub

Obr. 20 Extenze kolenního kloubu PDK

e)

vyšetření

pasivní pohyblivosti DK metodou goniometrie

kolenní kloub PDK S 5-5-115

poté minimální bolest

kolenní kloub LOK S 0-0-120

bez bolesti
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fl

wšetření

svalové síly dle Jandy

TABULKA17

pohyb + svalová skupina

Kloub
Kyčelní

kloub

PDK

LOK

5

5

5

5

4+

5

4

5

extenze (m. quadriceps femoris)

4

5

plantární flexe (m. triceps surae)

5

5

plantární flexe (m. soleus)

5

5

flexe (m. iliopsoas)
extenze (m. gluteus maximus, m.
biceps femoris, m. semitendinosus,
m. semimembranosus)
extenze (m. gluteus maximus)
flexe (m. biceps femoris, m.

Kolenní kloub

semitendinosus, m.
semimembranosus)

Hlezenní kloub

g) wšetření chůze

bez modifikace - pacientka

zatěžuje obě

DK symetricky, délka kroku symetrická,

rytmus kroku pravidelný, první kontakt chodidla s podložkou je patou, dále
odvíjení chodidla po zevní

straně

a odrazová fáze

prstů,

kolenní kloub PDK

dosahuje plné extenze;
chůze

po špičkách - schopna, symetrické zatěžování obou DK, ale PDK ve velmi
lehkém

semiflekčním

postavení, pacientka má strach

plně

extendovat kolenní

kloub PDK při chůzi po špičkách;
chůze

v podřepu- pacientka si netroufá dřepnout

Závěr wšetření:

Kolenní kloub PDK bez otoku, bez

palpační

bolestivosti. Velmi lehká bolest vyvolána

flekčním

postavení. Aktivní flexe kolenního kloubu PDK 11 O o, extenze

plná. Tonus a trofika,

m. quadriceps femoris a m. triceps surae bez stranových

jen v krajním
rozdílů.

Při chůzi

v

podřepu

po špičkách neschopna plné extenze kolenního kloubu PDK, chůze
neschopna pro obavy z VP.
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Cíl dnešní terapeutické jednotky:
-

zmírnění

bolestivosti kolenním kloubu PDK,

-

zvětšení

rozsahu flexe v kolenním kloubu PDK,

- udržení plné extenze v kolenním kloubu PDK,
- udržení svalové síly svalů PDK,
- posílení extenzorů kyčelního kloubu PDK,
- zlepšení stability kolenního kloubu PDK.

Návrh terapie:
-

vířivka

na kolenní kloub PDK 15min,teplota 38°C

- magnetoterapie na kolenní kloub PDK,přístroj JAMAVA MARMOS,program 9(251,6Hz),pulzní aplikace
-

měkké

techniky v oblasti kolenního kloubu PDK,

- PIR na hemstringy a m.rectus femoris PDK (ke

míčkování
zvětšení

dle Jebavé

rozsahu flexe v kolenním

kloubu PDK)
- analytické cvičení s overballem k udržení rozsahu extenze kolenního kloubu PDK

- VP-leh na zádech, extendovaná DK, overba/1 pod kolenním kloubem PDK, 1kontrakcí m.quadriceps femoris PDK

zvětšení

rozsahu extenze v kolenním kloubu

PDK
- PNF k posílení svalů PDK

- I. diagonála

flekční

vzorec varianta s flexí kolene (technikou pomalý zvrat - výdrž

a výdrž- relaxace- aktivní pohyb) [21 ]
- I. diagonála

extenční

vzorec varianta s extenzí kolene (technikou pomalý zvrat -

výdrž a výdrž- relaxace- aktivní pohyb) [21]
- senzomotorická cvičení-cvičení na labilních plochách, korigovaný stoj za stížených
podmínek, stoj na PDK za ztížených podmínek
- rotoped, 15min

Terapie:
-

míčkování

dle Jebavé na oblast kolenního kloubu PDK

- PIR na m.rectus femoris PDK (ke zvětšení rozsahu flexe v kolenním kloubu PDK)
- iLTV- cvičení s overballem k udržení rozsahu extenze v kolenním kloubu PDK(viz
návrh terapie)
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- PNF pro PDK (viz návrh terapie)
- senzomotorická

cvičení

(viz návrh terapie)

- jízda na rotopedu 15 min.
-

vířivka

na kolenní kloub PDK, 15 min,teplota 38°C

magnetoterapie na kolenní kloub PDK, 30 min.,

přístroj

JAMAVA MARMOS,

program 9 (25 - 1,6 Hz), pulzní aplikace
Závěr

terapie:

V průběhu

(115°měřeno

pacientka

zvětšení

terapie došlo k dalšímu

flexe

v kolenním

kloubu

goniometricky). Bylo posíleno svalstvo PDK technikou PNF, kterou

označila

za velmi

náročnou

po stránce fyzické. Stabilita kolenního kloubu

PDK je značně zlepšena.
Autoterapie (dle instrukci):
-

PDK

pokračovat

v zavedeném

cvičení

Výkaz kódů zdravotní pojišťovně:
30.1.2008
902
měkkých

21413

Techniky

tkání PIR

21221

LTV na neurofyziologickém

12:15 až 12:30

podkladě

PNF

12:30 až 12:45

senzomotorická stimulace

12:45 až 13:00

přístrojích

13:00 až 13:15

21219

ilTV na

21315

Vodoléčba

21113 2x

Fyzikální terapie ll - magnetoterapie

ll

13:15 až 13:30
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13:30 až 14:00

3.5.6 Vl. terapie
Datum:

1.2.2008

Vyšetření:

Subjektivně:

Pacientka udává další zlepšení svého stavu. Je schopna plné flexe v kolenním
kloubu PDK, avšak v maximální flekčni poloze stále přetrvává pocit mírné bolesti
uvnitř

kolenního kloubu PDK. Extenze v kolenním kloubu PDK plná.

Objektivně:

a)

vyšetření

DK aspekci

- kolenní kloub PDK bez otoku

či

jiných patologických

změn,

- trafika m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus a m. triceps surae

bilaterálně

shodná

b)

vyšetření

DK palpacf

- oblast kolenního kloubu PDK bez

palpační

bolestivosti

- tonus m. quadriceps femoris, m. gluteus maximus, m. triceps surae a hemstringů
bilaterálně

shodný

c) antropometrie DK- obvodové

rozměry

TABULKA18
Měřený

obvod DK

obvod stehna (15 cm nad patelou)
obvod stehna (nad kolenním kloubem,

přes

mm. vasti quadricepsum femoris)
obvod kolenního kloubu
obvod

přes

(přes

patelu)

tuberositas tibiae

obvod lýtka
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PDK (cm)

LOK (cm)

44

44

40

40

39

37

34

34

35

35

d)

vyšetření

aktivní pohyblivosti DK metodou goniometrie

TABULKA19
Kloub
Kyčelní

kloub

Kolenní kloub
Hlezenní kloub

PDK

LOK

s 20-0-90

s 20-0-90

Ssso 25-0-130

Ssso 25-0-130

F 40-0-35

F 40-0-35

Rsgo 40-0-40

Rsgo 40-0-40

s 0-0-120
s 25-0-45

s 0-0-120
s 25-0-45

R 15-0-35

R 15-0-35

Obr. 21 Flexe kolenního kloubu PDK

e)

vyšetření

pasivní pohyblivosti DK metodou goniometrie

kolenní kloub PDK S 0-0-120

poté minimální bolest

kolenní kloub LOK S 0-0-120

bez bolesti

fl

vyšetření

chuze
zatěžuje obě

bez modifikace - pacientka

DK symetricky, délka kroku symetrická,

rytmus kroku pravidelný, první kontakt s podložkou je patou, dále po zevní
hraně

chodidla a

přes

odrazovou fázi prstu. Kolenní kloub PDK dosahuje plné

extenze, flexe neomezena. Synkineza HK.
chuze po špičkách- pacientka schopna této modifikace. Kolenní kloub PDK zustává
plně

chůze

extendovaný.

v podřepu - pacientka schopna podřepu s flexí v kaleních kloubech 100

o,

zde

schopna chuze. Hlubšího podřepu si netroufá, ze strachu o poškození
kolenního kloubu PDK.
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Závěr vvšetření:

Kolenní kloub PDK bez otoku, bez

palpační

bolestivosti. Aktivní flexe kolenního

kloubu PDK plná (120 °), v tomto postavení ale minimální bolest

uvnitř

kolenního

kloubu PDK. Extenze plná. Tonus i trafika svalů DK bilaterálně symetrický. Schopna
chůze po špičkách s plnou extenzi kolenního kloubu PDK. Schopna chůze v podřepu

s flexí v kolenním kloubu 100 °. Hlubší podřep neschopna provést ze strachu.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
-

zmírněni

bolestivosti kolenního kloubu PDK,

- udržení rozsahu flexe a extenze v kolenním kloubu PDK,
- udržení svalové sfly svalů DK,
- zlepšování stability kolenního kloubu PDK,
- nácvik dřepu.

Návrh terapie:
-

vířivka

na kolenní kloub PDK, 15min, teplota 38°C

- magnetoterapie na kolenní kloub PDK, 30 min.,

přistroj

JAMAVA MARMOS,

program 9 (25-1 ,6 Hz),pulzní aplikace,
-

měkké

techniky v oblasti kolenního kloubu PDK,

mičkování

dle Jebavé,

- PIR na m. rectus femoris a hemstringy PDK,
- senzomotorická

cvičeni- cvičeni

na labilních plochách, nácvik korigovaného stoje

za ztížených podmínek, stoj na PDK, stoj na PDK za ztížených podmínek, chůze
na labilních plochách za ztížených podmínek, nácvik výpadu PDK na labilní ploše,
- nácvik stereotypu

I. VP

dřepu

stoj zády ke

stěně,

pacientky a

stěnou.

maximálně

ll. VP

pomocí gymballu a Thera-bandu

nohy na

možného

šfň<u

pánve, gymba/1

1- posunem gymballu
dřepu,

leh na zádech, HK podél

dolů

umístěn

po

stěně

těla,

DK flexe v kyčelních kloubech 90

bérci a kotníky DK. 1- flexí v kolenních kloubech
tělu,

dosahujeme

opakovat 1Ox.

(pokud možno), kolenní klouby extendované, gymba/1
nejbliže k

mezi zády

umístěn

přibližoval

o

mezi

gymba/1 co

opakovat 1Ox.

111. VP leh na zádech, HK podél

těla,

DK flexe v kyčelních kloubech 90

(pokud možno), kolenní klouby extendovány, chodidla
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rovnoběžně

o

se

stropem, jeden konec Thera-bandu uvázat nad kotníky DK pacientovi,
druhý konec Thera-bandu zafixovat na
master nacházející se na

stropě.

fixační zařízení

pro Therapy-

1- provádět flexi v kolenních kloubech

proti odporu Thera-bandu, opakovat 1Ox.
IV. VP stoj čelem k žebřinám, HK uchopí Thera-band provlečený žebřinami. 1za stálého držení Thera-bandu

provádět

maximální možný

dřep,

opakovat 1Ox.
- rotoped 15 min.

Terapie:
-

míčkování

dle Jebavé na oblast kolenního kloubu PDK

- PIR na m. rectus femoris a hemstringy PDK
- senzomotorická

cvičení

- nácvik stereotypu

dřepu

(viz návrh terapie)
pomocí gymballu a Thera-bandu (viz návrh terapie)

- rotoped 15 min.
-

vířivka

na kolenní kloub PDK, 15 min, teplota 38

oc

magnetoterapie na kolenní kloub PDK, 30 min., přístroj JAMAVA MARMOS,
program 9 (25 -1,6 Hz), pulzní aplikace

Závěr

terapie:

Dnešní terapie byla zaměřena hlavně na nácvik dřepu. V poloze čelem k žebřinám za
přidržování

Thera-bandu pacientka provede dřep s flexí v kolenních kloubech v téměř

maximálním rozsahu

(měřeno orientačně).

Autoterapie
-

pokračovat

v zavedeném

cvičení

+
- nácvik dřepu za pomoci druhé osoby (místo Thera-bandu provlečeného žebřinami)
Výkaz kódů zdravotní pojišťovně:
1.1.2008
902
21413

Techniky měkkých tkání PIR
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12:15 až 12:30

21221

LlV na neurofyziologickém

podkladě

12:30 až 12:45

- senzomotorická stimulace
21225

iLTV

12:45 až 13:00

21219

iLTV na prístrojích

13:00 až 13:15

21315

Vodoléčba

13:15 až 13:30

21113 2x

Fyzikální terapie ll - magnetoterapie

ll

13:30 až 14:00

3.5.7 Vll. terapie
Datum:

4. 2. 2008

Vyšetření:

Subjektivně:

Pacientka udává, že se cítí
žádným

směrem.

Bolesti

pocit zvýšeného tlaku
Pacientka schopna

výborně.

uvnitř

uvnitř

Hybnost kolenního kloubu PDK není omezena

kolenního kloubu PDK také ustoupily. Objevuje se jen

kolenního kloubu PDK

zatěžovat obě

při

maximálním možném

dřepu.

DK symetricky. Byla s celkovou terapií naprosto

spokojena.

Objektivně:

Viz výstupní kineziologický rozbor.

Cíl dnešní terapeutické jednotky
- snaha o vymizení pocitu zvýšeného tlaku

uvnitř

kolenního kloubu PDK

- udržení rozsahu flexe a extenze v kolenním kloubu PDK
- edukace pacientky

Návrh terapie
-

vířivka

na kolenní kloub PDK, 15 min., teplota 38

oc

- magnetoterapie na kolenní kloub PDK, 30 min.,

přístroj

JAMAVA MARMOS,

program 9 (25- 1,6 Hz}, pulzní aplikace
-

měkké

techniky v oblasti kolenního kloubu PDK,

- PIR na m. rectus femoris a hemstringy PDK
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míčkováni

dle Jebavé

- edukace pacientky - edukace stoje,
domácí
A.

chůze,

zopakování

cviků

vhodných pro

cvičení

posilováním. quadriceps femoris PDK s Thera-bandem (se

zaměřením

na posílení m. vastus lateralis, m. vastus medialis et m. rectus femoris)l

I. VP-leh na zádech, LDK flektována v kolenním a

kyčelním

kloubu,

chodidlem fixuje Thera-band k podložce, PDK 90°flexe v kyčelním
kloubu, zevní rotace v kyčelním kloubu, kolenní kloub v maximální
možné flexi, Thera-band veden přes dorsální část bérce.1-provedení

maximální možné extenze v kolennfm kloubu při zevní rotaci v kyčelním
kloubu PDK,opakování 10x
ll. VP-leh na zádech, LDK flektována v kolenním a

kyčelním

kloubu,

chodidlem fixuje Thera-band k podložce, PDK 90°flexe v kyčelním
kloubu,

vnitřní

rotace v kyčelním kloubu, kolenní kloub v maximální

možné flexi, Thera-band veden

přes

dorsální

část

maximální možné extenze v kolenním kloubu

bérce.1-provedení
pň

vnitřní

rotaci

v kyčelnlm kloubu PDK,opakováni 10x
111. VP-leh na zádech, LDK flektována v kolennim a

kyčelnim

kloubu,

chodidlem fixuje Thera-band k podložce, PDK 90°f/exe v kyčelnim
kloubu, kolenní kloub v maximální možné flexi, Thera-band veden
dorsální část bérce.1.-provedení maximální možné extenze ve

přes

středním

postaveni v kolennim kloubu PDK,opakování 10x
IV. VP-leh na zádech na lehátku, PDK v maximálnf možné flexi
v kolennim kloubu

přes

a

spočívá

kyčelnfm

dorsálnf

kloubu

část

krátkou hranu lehátka, LDK ve flexi v kolenním
na lehátku, Thera-band veden

přes

distální

bérce PDK a fixován pod lehátkem. 1- provést maximální

možnou extenzi v kolenním kloubu PDK, opakování 1Ox
V. VP-sed na lehátku, bérce

volně

visí

přes

rotace v kyčelním kloubu, Thera-band veden

okraj lehátka, PDK zevní
přes

distální dorsální část

bérce PDK a fixován pod lehátkem. 1-provést maximální možnou
extenzi v kolenním kloubu PDK v zevní rotaci v kyčelním kloubu PDK,
opakováni 10x
Vl. VP-sed na lehátku, bérce

volně

visí přes okraj lehátka, PDK

rotace v kyčelním kloubu, Thera-band veden
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přes

vnitřní

distálnf dorsální část

bérce PDK a fixován pod lehátkem. 1-provést maximální možnou
extenzi v kolenním kloubu PDK ve

vnitřní rotaci

v kyčelním kloubu PDK,

opakování 1Ox

B.

posilováním. gluteus maximus PDK s Thera-bandem
I. VP-leh na bfiše na lehátku, cvičená DK flektována v kolenním kloubu
(LDK

90°,

PDK

maximální

možná

flexe),

druhostranná

DK

extendovaná, Thera-band veden přes dorsální stranu stehna cvičené
DK a fixován pod lehátkem. 1- stah gluteálních a bfišních svalů,
extenze v kyčelním kloubu

ll. VP-stoj na LDK

cvíčící DK,

čelem

opakování 1Ox

k žebfinám, HK se pfidržují žebfin, PDK

nulové postavení v kyčelním kloubu,

maximální možné

extenční

postavení v kolenním kloubu, Thera-band veden přes dorsální část
bérce PDK, fixován o žebfiny. 1- provést extenzy v kyčelním kloubu
PDK, opakování 1Ox, poté modifikace s flexí v kolenním kloubu PDK.

C.

posilováním. triceps surae PDK s Thera-bandem
I.

VP-sed na lehátku,

extendované DK,HK podél

těla,

90°flexe

v loketních kloubech, Thera-band veden pod chodidlem PDK, jeho
konce drženy HK. 1- provedení plantámí flexe v hlezenním kloubu
PDK, HK zůstávají ve VP, opakován/1 Ox

D.

cvičení

s overballem ke

zvětšení

stability kolenního kloubu PDK

I. VP-leh na zádech, DK flektované v kyčelních a kolenních kloubech,
chodidla spočívají na podložce, overba/1 umístěn mezi kolenními klouby
DK. 1-extendovat PDK v kolenním kloubu nad podložku, overba/1 stále
držen mezi kolenními klouby. Provádět stňdavě na pravou a levou
stranu, opakování 1Oxna každou stranu

ll. VP-stoj na obou DK, 1-výpad pravou na overbal/1.

Provádět střídavě

na pravou a levou DK, opakování 1Ox na každou stranu.

E.

cvičení

s gymballem

I. VP-vzpřímený sed na gymballu, 90°flexe v kyčelních a kolenních
kloubech, paty spočívají pod kolenními klouby.1-pohupování na míči ze
strany na stranu,

ll. VP-shodná s předcházející.1-střídavé
paty
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přenášení

váhy na špičky a

111. VP-shodná s předcházející.

1-střídavé prováděnf

stoje

a sedu na míč

s pohybovou synkinezou HK
IV. VP-stoj zády ke

stěně,

pohybem gymballu po

umfstěn

gymba/1

stěně směrem dolů

mezi zády a

pomalé provedení

stěnou. 1-

dřepu

do

maximální možné polohy, opakovat 1Ox
V. VP leh na zádech, HK podél těla, DK flexe v kyčelních kloubech 90
(pokud možno), kolenní klouby extendované, gymba/1

umístěn

o

mezi

bérci a kotníky DK. 1- flexí v kolennfch kloubech pfibližovat gymba/1 co
tělu,

nejblíže k

F.

opakovat 1Ox.

protahováni m.quadriceps femoris, m.biceps femoris,m.semitendinosus

a m.semimebranosus PDK pomocí Thera-bandu [19]
I. VP-leh na bfiše, PDK v maximální možné flexi v kolennfm kloubu,
přes

ventrální část bérce a je fixován

zatlačení

do extenze v kolenním kloubu

LDK natažená, Thera-band veden
HK pacientky. 1-po mírném

PDK proti odporu Thera-bandu se

při uvolnění

s výdechem

zvětšuje

flexe v kolenním kloubu PDK, opakování 1Ox
ll. VP-leh na zádech, PDK je ve flexi a vnitřnf rotaci v kyčelním kloubu,
kolenní kloub v maximální možné extenzi, LDK natažená na podložce,
Thera-band veden přes dorsálnf distální část bérce PDK a je fixován
HK, které

spočívají

na podložce v 90°f/exi v kloubech /oketních.1-

s výdechem maximální možné přitažení PDK k

tělu,

opakování 1Ox

111. VP- shodná,jen PDK ve flexi a zevní rotaci v kyčelním kloubu. 1shodné

G.

nácvik dřepu za pomoci druhé osoby

H.

senzomotorická

polštář,

cvičení

-

cvičení

na labilní ploše (složená karimatka,

overball)

I. nácvik korigovaného stoje
ll. korigovaný stoj za ztížených podmínek (pohyby hlavou, HK)
111. nácvik stoje na jedné do/nf končetině
IV. stoj na jedné do/nf

končetině

za ztížených podmínek (pohyby

hlavou, HK)

CH.

stimulace plosky pomocí gumového ježka

I.

posilování

svalů tvořících

klenbu nožní
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I. cvik "malá noha"
ll. nácvik abdukce palcem
111. abdukce palcem proti odporu

J.

posilování hlubokých

I. VP- sed, HK
páteř do

K.

flexorů

dlaněmi

krku

na dorsální

straně

krku. 1-

protlačovat krční

dlaní, bez pohybu hlavy, opakovat 1Ox

automobilizace CTh

I. VP - sed, HK upažit, jedna dlaní
dozadu (v pronaci). 1-

dopředu

střídavě přetáčíme dlaně

hlavu na stranu pronační HK (tzn. ta která

L.

(v pupinaci), druhá dlaní

a

současně otáčíme

míří palcem dolů)

protahování m. trapezius

I. VP - sed, HK podél
s nádechem pohled

očí

těla,

1- úklon hlavou na pravou stranu,

nahoru, výdech, pohled

dolů

úklon, opakovat 3x, poté na druhou stranu. Pozor na
čistého

a

zvětšujeme

provádění

jen

úklonu.

Terapie
-

míčkování

dle Jebavé na oblast kolenního kloubu PDK

- PIR na m. quadriceps femoris a hemstringy PDK
- edukace pacientky (viz návrh terapie)
-

vířivka

na kolenní kloub PDK 15 min.,

přístroj

JAMAVA MARMOS, program 9 (25

- 1,6 Hz), pulzní aplikace
Závěr

terapie

Dnešní závěrečná terapie byla zaměřená hlavně na edukaci pacientky. Pacientka
edukována o vhodném domácím

cvičení.

Pohyblivost kolenního kloubu PDK udržena v plném rozsahu, svalová síla DK
bilaterálně

symetrická.

Autoterapie
Viz návrh terapie
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Výkaz

kódů

zdravotní

pojišťovně

4.2.2008
902
21003

Kineziologický rozbor kontrolní

21413

Techniky

21215

edukace pacientky

13:00 až 13:15

21315

Vodoléčba

13:15 až 13:30

21113 2x

Fyzikální terapie ll - magnetoterapie

měkkých

tkání PIR

ll
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12:15 až 12:45
12:45 až 13:00

13:30 až 14:00

3.6

VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

4.2.2008
3.6.1 STATICKÉ VYŠETŘENÍ STOJE [20]
a)

vyšetření

stoje zezadu

- úzká baze
- postavení pat: L asi o 1 cm více vpredu, tvar bilaterálně symetrický, spíše kulovitý
- postavení kotníků: symetrické
- Achillovy šlachy: symetrické
- m. triceps surae: bilaterálně symetrické
- podkolenní rýhy: pravá postavena výše
- hemstringy: symetrické
- ADD

kyčelního

kloubu: symetrické kontury

- subgluteální rýhy: symetrické
- gluteální svaly:

bilaterálně

symetrické

- thorakobrachiální trojúhelníky: symetrické
- paravertebrální svaly: asymetrické, hypertrofie paravertebrálních svalů v Th oblasti
vpravo
- křivka páteře: hyperlordóza v ThL přechodu, kyfóza až do oblasti CTh, prosak
v oblasti C7
- lopatky: symetrické postavení dolních úhlů lopatek, symetrická vzdálenost lopatek
od páteře, velmi lehká scapulae allata, bilaterálně
- postavení ramen: bilaterálně symetrická výška ramenních kloubů
- horní část m. trapezius: hypertrofie vlevo
- postavení hlavy a krku: nepatrná rotace vlevo

b)

vyšetření

stoje zepředu

- plosky: podélná klenba, bez patologických nálezů, bilaterálně
příčná

klenba - LOK oploštěna

deformity LOK

naznačen

hallux valgus

- kotníky: symetrické postavení
- m. triceps surae: mediální i laterální kontura
- m. tibialis anterior: symetrické
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bilaterálně

symetrická

- mm. peroneí: symetrické
- postavení kolenních kloubů: varózní postavení
- postavení patel: symetrické
- m. quadriceps femoris: symetrické
- ADD
-

břišní

kyčelního

kloubu: symetrické kontury

svalstvo: bez náznaku ochabnutí

- pupek: tažen více vpravo a dolů, kaudálně pod pupkem asi 10 cm jizva
- claviculy: symetrické
- postavení ramenních kloubů: symetrické
- horní

část

m. trapezius: hypertrofie vlevo

- postavení hlavy a krku: nepatrná rotace vlevo

c)

vyšetření

stoje zboku

Obr. 22
- kolenní klouby extendovány
- HK postaveny v semiflexi v loketních kloubech a v semipronačním postavení
- protrakce ramen
- předsunuté držení hlavy

d)

palpační vyšetření

pánve

- cristy iliacae: symetrické postavení
- SIPS- symetrické postavení
- S lAS - symetrické postavení
- rozdíl ve výši SIPS a SIAS asi 2,5 cm
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e)

vyšetření

stoje olovnicí

- zezadu :.... olovnice

spuštěná

ze záhlaví prochází intergluteální rýhou a dopadá

spuštěná

od processus xiphoideus prochází

mezi DK
-

zepředu

- olovnice

dopadá mezi

obě

pupku a

DK

- zboku - olovnice
kyčelním

středem

spuštěná

od zevního zvukovodu prochází ramenním kloubem,

kloubem a hlezenním kloubem

f) vyšetření stoje na dvou vahách

P 32 kg

L 32 kg

3.6.2 DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ PÁTEŘE
-předklon

-plynulé rozvíjení

páteře

průběhu

v

celého pohybu, bez bolesti,

Thomayer negativní
-záklon

- plynulé rozvíjení C a Thp, od oblasti Thl omezení rozvoje

-úklon

- plynulé rozvíjení

páteře

průběhu

v

bilaterálně

celého pohybu,

- dosažená vzdálenost 3 cm nad kolenním kloubem,
- synkineza pánve na
- fenomén

předbíhání

(Sl) -

obě

bilaterálně

bilaterálně

strany
negativní

3.6.3 VYŠETŘENÍ CHŮZE [20]
a) chůze bez modifikace - pacientka zatěžuje obě DK symetricky, délka kroku
symetrická, rytmus kroku pravidelný, prvni kontakt s podložkou je patou, dále
po zevní

hraně

chodidla a

přes

odrazovou fázi

prstů.

Kolenní kloub PDK

dosahuje plné extenze, flexe neomezena. Synkineza HK.
b) chůze po špičkách - pacientka schopna této modifikace. Kolenní kloub PDK
zůstává plně

extendovaný.

c) chůze po patách -

schopna, délka kroku symetrická, obě DK zatěžovány

symetricky.
d) chůze pozadu- schopna, krátké kroky, symetrické zatěžování obou DK.
e) chůze v podřepu -schopna.
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3.6.4 VYŠETŘENÍ OK ASPEKCÍ
- kolenní kloub POK je bez otoku, bez
- asi 1 cm

laterálně

hematomů či

zarudnutí

od pately nepatrná jizvička

- postavení patel symetrické
- normotrofie m. quadriceps femoris POK i LOK
- normotrofie m. triceps surae POK i LOK
- normotrofie m. gluteus maximus POK i LOK
- varózní postavení v kolenním kloubu
- LOK

naznačen

hallux vulgus,

příčná

klenba LOK oploštěna

3.6.5 VYŠETŘENÍ OK PALPACÍ
- teplota kůže bez končetinových rozdílů
- posunlivost kůže, podkoží bez patologických nálezů, bilaterálně
- posunlivost fasciae cruris et latae femoris kolem podélné osy

končetiny

bez

patologických nálezů, bilaterálně
- tonus m.quadriceps femoris, m.gluteus maximus a m.triceps surae,

bilaterálně

shodný
- kolenní kloub POK bez
-

vyšetření

palpační

bolestivosti

plantární aponeurózy, bez patologických

nálezů, bilaterálně

3.6.6 ANTROPOMETRIE - OK [13]
a) délka OK a jejich

segmentů

TABULKA20
MERENA DELKA
funkční

délka OK

(SIAS - malleolus medialis)
anatomická délka OK
(trochanter major- malleolus lateralis)
délka stehna (trochanter major- zevní
štěrbina

kolenního kloubu)

délka bérce (zevní

štěrbina

kolenního

kloubu- malleolus lateralis)
délka nohy (pata - nejdelší prst)
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POK (cm)

LOK (cm)

93

93

89

89

47

47

42

42

25

25

bl obvodové

rozměry

DK

TABULKA21
Měřený

obvod DK

obvod stehna (15 cm nad patelou)
obvod stehna (nad kolenním kloubem, přes
mm. vasti quadricepsum femoris)
obvod kolenního kloubu (přes patelu)
obvod

přes

tuberositas tibiae

obvod lýtka

PDK (cm)

LOK (cm)

44

44

40

40

39

37

34

34

35

35

3.6.7 VYŠETŘENÍ AKTIVNÍ POHYBLIVOSTI DK METODOU GONIOMETRIE
TABULKA22
KLOUB

PDK

LOK

s 20-0-90

s 20-0-90

Ssso 25-0-130

Ssso 25-0-130

F 40-0-35

F 40-0-35

Rsgo 40-0-40

Rsso 40-0-40

s 0-0-120
s 25-0-45

s 0-0-120
s 25-0-45

R 15-0-35

R 15-0-35

Metatarsofalangeální klouby I -V

s 45-0-40

s 45-0-40

MTP palce

F 20-0-20

F 20-0-20

IP palce

s 0-0-90
s 0-0-40

s 0-0-90
s 0-0-40

Kyčelní

kloub

Kolenní kloub
Hlezenní kloub

IP1.2 prstů ll- V

3.6.8 VYŠETŘENÍ PASIVNÍ POHYBLIVOSTI DK METODOU GONIOMETRIE
TABULKA 23
KLOUB
Kyčeln í

kloub

Kolenní kloub
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PDK

LOK

s 25-0-95

s 25-0-95

Ssso 30-0-135

Ssso 30-0-135

F 45-0-35

F 45-0-35

Rsgo 50-0-40

Rsgo 50-0-40

s 0-0-130

s 0-0-130

KLOUB

PDK

LOK

s 30-0-45

s 30-0-45

R 15-0-35

R 15-0-35

Metatarsofalangeální klouby I -V

s 50-0-50

s 50-0-50

MTP palce

F 25-0-20

F 25-0-20

IP palce

s 0-0-90
s 0-0-40

s 0-0-90
s 0-0-40

Hlezenní kloub

IP1,2 prstů ll- V

3.6.9 VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY dle JANOY [17]
TABULKA24

KLOUB
Kyčelní

kloub

POHYB+SVALOVA SKUPINA
flexe (m. iliopsoas)

PDK

LOK

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

extenze (m. gluteus maximus,
m. biceps femoris, m. semitendinosus,
m. semimembranosus)
extenze

(převážně

m. gluteus

maximus)
addukce (m. adductor magnus, longus,
brevis, m. gracilis, m. pectineus)
abdukce (m. gluteus medius, minimus,
m. tensor fasciae latae)
zevní rotace (m. quadratus femoris,
m. piriformis, m. gluteus maximus,
m. gemellus superior et inferior,
m. obturatorius externus et internus)
vnitřní

rotace (m. gluteus minimus,

m. tensor fasciace latae)
Kolenní kloub

flexe (m. biceps femoris,
m. semitendinosus,
m. semimembranosus)
extenze (m. quadriceps femoris)
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KLOUB
Hlezenní kloub

POHYB+SVALOVA SKUPINA

PDK

LOK

plantární flexe (m. triceps sinae)

5

5

plantární flexe (m. soleus)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

supinace s dorsální flexí
(m. tibialis anterior)
supinace v plantární flexi (m. tibialis
posterior)
plantární promyce (mm. peroneí)
MP klouby prstů a flexe (mm. lumbricales a m. flexor
palce

hallucis brevis)
extenze (m. extensor digitorum longus
et brevis, m. extensor hallucis brevis)
addukce (mm. interoseí plantares,
m. adductor hallucis)
abdukce (mm. interoseí dorsales,
m. abductor hallucis, m. abductor digiti
minimi)

IP1,2 prstů a

flexe (m. flexor digitorum brevis et m.

IP palce

flexor hallucis longus)
extenze (m. extensor digitorum longus
et m. extensor hallucis longus)

3.6.10VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ dle JANDY [17]

TABULKA25
SVAL
m. gastrocnemius
m. soleus
m. iliopsoas
m. rectus femoris
m. tensor fasciace latae
flexory kolenního kloubu
adduktory kyčelního kloubu- jednokloubové
adduktory kyčelního kloubu - dvoukloubové
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P strana

L strana

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

SVAL

P strana

L strana

o
o
o

o
o
o

m. piriformis
m. quadratus lumborum
paravertebrální svaly

3.6.11 VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE (JOINT PLAV) DK dle LEWITA [10, 11]
TABULKA26
VYSETROVANYSEGMENT

PDK

I

LOK

IP1,2 ll.- V. prstu

volné všemi

směry

IP1 palce

volné všemi

směry

MTP klouby I.- V. prstu

volné všemi

směry

vzájemný posun hlaviček metatarsů

volné všemi

směry

Lisfrankův kloub

volné všemi

směry

os cuboideum

volné všemi

směry

os naviculare

volné všemi

směry

calcaneus

volné všemi

směry

talocrurální kloub

volné všemi

směry

tibiofibulární kloub

volné všemi

směry

patela (patelofemorální kloub)

volné všemi

směry

caput fibulae

volné všemi

směry

kolenní kloub (tzv. krátká páka)

volné všemi

směry

3.6.12 SPECIÁLNÍ VYŠETŘENÍ KOLENNÍHO KLOUBU
a) test na lig. cruciatum anterius (= ventrální posun tibiae vůči kondylům femuru)
- negativní, bez omezení pohyblivosti, bez bolesti, bilaterálně
b) test na lig. cruciatum posterius (= dorsální posun tibiae vůči kondylům femuru)
- negativní, bez omezení pohyblivosti, bez bolesti, bilaterálně
c) test na lig. collaterale mediale (= otevírání mediální štěrbiny)
- negativní, bez zvýšené pohyblivosti, bez bolesti,

bilaterálně

d) test na lig. collaterale laterále (= otevírání laterální štěrbiny)
- negativní, bez bolesti,

bilaterálně

e) Apleyův test(= vyšetření menisků a postranních kolenních vazů)
- PDK

distrakční

fáze- negativní, bez bolesti
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kompresní fáze - negativní, bez bolesti
distrakční

- LDK

fáze- negativní, bez bolesti

kompresní fáze- negativní, bez bolesti
f) Payrův příznak (= test na mediální meniskus)
bilaterálně

- negativní,

g) Ballottement pately
bilaterálně

- negativní,

3.6~ 13 NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENf [12]
a)

vyšetření čitf

DK

čiti

- povrchové

- normostezie,

bilaterálně

- bez poruch citlivosti v radikulárních či periferních zónách
- hluboké
- algické

čití

čiti

- termické

- polohocit i pohybocit bez patologických nálezů, bilaterálně
- pacientka vnímá podnět stejně na obou DK

čiti

-pacientka vnímá podnět stejně na obou DK

bl vyšetření šlachokosticových reflexů DK
TABULKA27
PDK

LOK

Patelární reflex

3

3

Achillovy šlachy

3

3

Medioplantárnf reflex

3

3

REFLEX

c) speciální

(doplňující)

testy

- Véleho test

-negativní

- Romberg I.

- negativní!

- Romberg ll.

-negativní

- Romberg 111.

-negativní, lehké titubace trupu

- stoj na jedné DK - PDK - schopna
- LDK - schopna
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Obr. 23 Stoj na PDK

3.6.14VYŠETŘENÍ HYPERMOBILITY dle JANDYa LEWITA [10, 17]
a) podle Jandy
-rotace hlavy

- negativní 85

- zkouška šály

- negativní

o

bilaterálně

bilaterálně,

prsty

nepřesahují

pes

páteř

- zkouška zapažených paží- negativní bilaterálně, prsty obou HK se dotýkají
- zkouška založených paží - pozitivní bilaterálně, prsty obou HK dosahují do poloviny
délky lopatky
-zkouška extendovaných loktů- pozitivní bilaterálně, 160
- zkouška sepjatých rukou- negativní

bilaterálně,

90

- zkouška sepjatých prstů - negativní bilaterálně, 70

o

o
o

- předklon

-negativní, špičky prstů se dotýkají podložky

- úklon

- negativní, bilaterálně, dosažená vzdálenost asi 3 cm nad
kolenním kloubem

- klek na paty

-negativní

b) podle Lewita
- Lp

- negativní, 60

o

- Thp

- negativní, 50

o

- hyperextenze kolenního kloubu - LOK negativní O o
- PDK negativní O o

3.6.15 ZÁVĚR VYŠETŘENÍ
Pacientka při stoji zatěžuje obě DK symetricky, chůze bez patologických nálezů.
Zvládá všechny modifikace.
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Hybnost kolenního kloubu PDK flexe (120 °), extenze (O). Svalstvo PDK normotrofie,
normotonus, svalová sila bez oslabení. Kloubní vůle PDK bez patologických nálezů,
speciální testy na kolenní kloub PDK bez patologických nálezů.

3. 7

ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE

V průběhu rehabilitační léčby, indikované pro distenzi LCM kolenního kloubu PDK
došlo k výraznému zlepšení stavu pacientky:
- byla obnovena hybnost kolenního kloubu PDK do flexe a extenze (viz tabulka 29),
- intenzivním posilováním svalů PDK byla zvětšena svalová síla PDK (viz tabulka
30) a došlo též k nárůstu svalové hmoty svalů PDK (viz tabulka 28),
- protahováním svalů pomocí techniky PIR dle Lewita bylo odstraněno zkrácení m.
rectus femoris PDK a ADD kyčelního kloubu, bilaterálně (viz tabulka 31),
- došlo k symetrickému zatěžování obou DK a pacientka je schopna veškerých
modifikací chůze bez patologických nálezů,
- zlepšena stabilita kolenního kloubu PDK.

Subjektivně

pacientka potvrdila zlepšení svého zdravotního stavu, byla s terapií

spokojena.
Terapie byla efektivní, jelikož došlo ke splnění předem určených cilů a zdravotní stav
pacientky se

značně

zlepšil.

Antropometrie - obvodové rozměry DK [13]
TABULKA28
optimální stav sledovaného parametru (shodný se zdravou DK)
Datum
POK

Obvod stehna (15 cm

(cm)

nad patelou)

LOK

(cm)

Obvod stehna (nad
kolenním kloubem,
přes mm. vasti
quadricepsu femoris)
Obvod kolenního

POK
(cm)
LOK
(cm)
POK
(cm)

21.1.2008

23.1.2008

25.1.2008

28.1.2008

30.1.2008

1.2.2008

4.2.2008

43

43

43

43,5

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

39

39

39

39,5

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

39

39

39

39

39

39

39
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Datum
kloubu

(přes

21.1.2008

23.1.2008

25.1.2008

28.1.2008

30.1.2008

1.2.2008

4.2.2008

37

37

37

37

37

37

37

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34,5

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

LOK

patelu)

(cm)

POK

Obvod

přes

(cm)

LOK

tuberositas tibiae

(cm)

POK
(cm)

Obvod lýtka

LOK
(cm)
-

Vyšetření

aktivní pohyblivosti kolenního kloubu metodou goniometrie

TABULKA29
Datum

21.1.2008

PDK

s 10-10-80 s 5-5-85 s 5-5-100 s 5-5-110 s 0-0-110 s 0-0-120 s 0-0-120
s 0-0-120 s 0-0-120 s 0-0-120 s 0-0-120 s 0-0-120 s 0-0-120 s 0-0-120

LOK

23.1.2008

25.1.2008

28.1.2008

30.1.2008

1.2.2008

Obr. 24
Flexe kol. kl. PDK při 1. terapii

Obr. 25
Flexe kol. kl. PDK při 7. terapii

Obr. 26
Extenze kol. kl. PDK

Obr. 27
Extenze kol. kl. PDK při 7. terapii

při

1. terapii

-96-

4.2.2008

Vyšetření

svalové síly OK dle Jandy [17]

TABULKA 30
Kloub

POK

Pohyb+svalová
skupina

32

·-r::::
Q)
~

~

·-r::::r::::
Q)

o

~

.c
::::J
o

32

extenze (m. gluteus
maximux, m. biceps
femoris, m.
semitendinosus, m.
semimembranosus)
extenze (m. gluteus
maximus)
addukce (m. adductor
magnus, longus,
brevis, m. gracilit,
m. pectineus)
abdukce (m. gluteus
medius, minimus, m.
tensor fasciace latae)
zevnf
rotace
(m.
quadratus femoris, m.
piriformis, m. gluteus,
maximus,
m. gemellus superior
et
inferior,
m.
obturatorius externus
et internus)
vnitrnr
rotace
(m.
gluteus minimus, m.
tensor fasciace latae)
flexe
(m.
biceps
femoris,
m. semitendinosus,
m.semimembranosus)
extenze (m.
quadriceps femoris)
plantárni

·-r::::
r::::

Q)

N

~

:r:

.c
::::J
o
32

flexe

(m.

triceps surae)
plantárni
soleus)

flexe

LOK

POK

21.1.2008

flexe (m. iliopsoas)

.c
::::J
o

LOK

4.2.2008

5

5

5

5

4+

5

5

5

4+

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

I

I

5

5
I

I

I

I
5

5

5

3

5

5

5

3+

5

5

5

4+

5

5

5

4+

5

5

5

5

(m.
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Vyšetření

zkrácených svalů OK dle Jandy [17]

TABULKA 31
PDK

Sval

LOK

LOK

PDK

4.2.2008

21.1.2008

m. rectus femoris

1

o

o

o

ADD
kyčelního
kloubu
- jednokloubové

1

1

o

o

Doporučovala
kloubů,

bych, aby pacientka nadále posilovala flexory a extenzory kolenních

udržovala stabilitu kolenního kloubu PDK pomocí senzomotorických cvičení a

zaměřila

se na ovlivnění příčného plochonoží a hallux valgus LOK dle doporučených

cviků.
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ZÁVĚR

4.

Přínosem

této

bakalářské

práce pro

mě

bylo bližší seznámeni se s problematikou

kolenního kloubu, zejména pak s poškozením
patří

v současné

době

měkkých

k nejčastěji se vyskytujícím

struktur kolenního kloubu, které
poraněním

kloubního aparátu

člověka.

Díky práci s literaturou a sběru informací

ohledně

problematiky kolenniho kloubu jsem si

rozšířila

znalosti týkající se anatomie, biomechaniky,

měkkých

struktur kolenního kloubu.

Tyto informace jsem se pak snažila uplatnit v praxi

poranění, vyšetření

při léčbě

a

léčby

pacientky s distenzí LCM

kolenního kloubu. Dále jsem získala spoustu cenných praktických zkušeností týkajících
se výše uvedené problematiky od zdravotnických pracovníků ÚVN v Praze Střešovicích.

Došlo k výraznému zlepšení zdravotního stavu pacientky (byla obnovena pohyblivost
v kolenním kloubu PDK, zlepšena svalová síla kolenního kloubu PDK a také stabilita
kolenního kloubu PDK, vše
velmi

účinná.

přístup

shodné), z toho vyplývá, že zvolená terapie byla

Jako velmi vhodné techniky se v praxi

senzomotorické
Během

bilaterálně

cvičeni, cvičení

ověřily

PIR m. rectus femoris ,

s Thera-bandem ale i PNF.

odborné praxe jsem si

ověřila,

že

rehabilitační léčba

terapeuta k pacientovi, ale i kladný a aktivní

přístup

Doufám, že získané poznatky budu moci v budoucnu
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vyžaduje individuální

pacienta k

efektivně

využít.

léčbě .
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6.

PŘÍLOHY

6.1

Hydrokonezioterapie - návrh

cvičební

jednotky

úvodní část
Chůze dopředu a dozadu 5 minut.

Hlavní

část

Počet

opakování 1O- 15 (pokud není uvedeno jinak)

A.

Zvětšování

I.

rozsahu pohyblivosti v kolenním kloubu

VP- stoj čelem ke stěně bazénu, HK se přidržují stěny bazénu.
1 - maximální možná flexe v kolenním kloubu při neutrálním postaveni
v

kyčelním

kloubu.

2 - maximální možná extenze v kolenním kloubu

při

neutrálním postavení

v kyčelním kloubu [9].
ll.

VP- stoj zády ke stěně bazénu, HK se drží stěny bazénu.
1 - cvičenec provádí tzv. jizku na kole, oběma DK současně. 1 minutu
šlape, 30 s odpočívá, 3 série [9].

111.

VP- stoj čelem ke stěně bazénu, HK se drží stěny bazénu, postižená
DK se chodidlem opírá o stěnu bazénu.
1 - s výdechem maximálně možně propnout kolenní kloub.
2- vrátit do VP, opakovat 3x [9].

8.

Posílení svalstva DK
I.

VP- stoj čelem ke stěně bazénu, HK se přidržují stěny bazénu.
1 - extenze v

kyčelním

kloubu.

2- zpět do VP.
Opakovat pro obě DK.
ll.

VP- shodná s

předcházející.

1 - abdukce v

kyčelním

kloubu.

2- zpět do VP.
Opakovat pro obě DK.
11 1.

VP- shodná s

předcházejfcL
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kyčelním

1 - addukce v
2-

zpět

1- flexe v

osu.

zpět

DK.

stěně

kyčelním

bazénu, HK se drží stěny bazénu.

kloubu.

do VP.

Opakovat pro
V.

obě

VP - stoj zády ke

2-

přes střední

do VP.

Opakovat pro
IV.

kloubu

obě

DK.

předcházející+ vnitřní

VP- shodná s

rotace v

kyčelním

kloubu

cvičící

DK a maximální možná flexe v kolenním kloubu.
1 - extenze v kolenním kloubu
2Vl.

zpět

při vnitřní

rotaci

kyčelního

kloubu.

do VP.
předcházející

VP -shodná s

+ vnitřní rotace v

kyčelním

kloubu

cvičící

DK a maximální možná flexe v kolenním kloubu.
1 -extenze v kolenním kloubu
2Vll.

zpět

při

zevní rotaci

kyčelního

kloubu.

do VP.

VP- čelem ke

stěně

bazénu, HK se drží stěny bazénu.

1 - maximální možný dřep.
2-

C.

zpět

Zvětšování

I.

ll.

do VP.

stability kolenního kloubu

VP- stoj

čelem

1-

přenesení

2-

zpět

ke

stěně

váhy na

bazénu, HK se

špičky

se

přidržují stěny

současným

bazénu.

nadzvednutím pat.

do VP [9].

VP -shodná s
1-

přeneseni

2-

zpět

předcházející.

váhy na paty se

současným

nadzvednutím

do VP[9].

111.

chůze

po

špičkách,

IV.

chůze

po patách, 2 min. [3]

2 min.

Závěrečná část

Plavání stylu kraul s plovací deskou mezi stehny cvičence, 4 min.
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špiček.

Poznámka
Uvedená
zdatností

cvičební

jednotka je vhodná pro

cvičenců zařazujeme složitější

abecedu, výkopy, výpady,

cvičení

cviky

počáteční

(např.

na 1OK, tzv.

plyometrické aktivity a další).
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fáze

léčby.

Se zvysuJICI se

poskoky, výskoky,
běžkovánf,

běh, běžeckou

posilování dle PNF,

6.2 RTG kolenního kloubu pacientky
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7.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

oc

stupeň

A

anamnéza

AA

alergologická anamnéza

ABD

abdukce

ADD

addukce

AP

aktivní pohyblivost

BOO

běžné dětské onemocnění

BMI

body mass index

cm

centimetr

C-Th

červilo-thorakální

D

dioptrie

DK

dolní

E

extenze

F

flexe

F

frontální

FA

farmakologická anamnéza

GA

gynekologická anamnéza

HK

horní

Hz

Hertz

iLTV

individuální

IP

interphalangeální

L

levá

LCA

ligamentum cruciatum anterior

LCL

ligamentum colaterale laterále

LCM

ligamentum collaterale mediale

LCP

ligamentum cruciatum posterior

LOK

levá dolní

lig.

ligamentum

LTV

léčebná tělesná

m

metr

m.

musculus

Celsia

končetina

končetina

léčebná tělesná

výchova

končetina

výchova
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mm.

musculi

MTP

metatarskophalangeální

NO

nynější onemocnění

OA

osobní anamnéza

OBJ

objektivně

obr.

obrázek

ORFM

oddělení

p

pravá

PA

pracovní anamnéza

PDK

pravá dolní

PIR

postizometrická relaxace

PNF

proprioceptivní neuromuskulární facilitace

pp

pasivní pohyblivost

R

rotace

RA

rodinná anamnéza

RHB

rehabilitace

RTG

rentgenový

s

sagitální

SA

sociální anamnéza

Sl

skaroiliakální

S lAS

spina iliaca anterior superior

SIPS

spina iliaca posterior superior

stp.

status po

SUB

subjektivně

tab.

tabulka

Th

hrudní

Th-L

thorako-lumbální

ÚVN

ústřední vojenská nemocnice

z

závěr

rehabilitace a fyzikální medicíny

končetina
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