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ABSTRAKT 

Úrazy na horní končetině související se sportovním lezením na umělé stěně či 

přírodní skále se nejčastěji týkají šlachového aparátu, především prstů, což je 

způsobeno přetržením a užíváním různých způsobů úchopu. Nejčastěji dochází 

k přetížení a následnému zánětu, parciálním a úplným rupturám šlachového aparátu 

a poutek prstů. Dále se zde mohou objevit úrazy vzniklé následkem přetížení či 

násilí, jako vykloubení s následným poškozením kloubních pouzder. Zlomeniny 

bývají způsobeny násilným mechanismem a bývají méně časté v porovnání 

s postižením šlach a kloubů. 

Jedním z nejčastějších postižení jsou zavřené ruptury poutek prstů. Proto jsem se 

pokusila zmapovat celou situaci, vytvořit statistiku poranění při sportovním lezení, 

určit dobu rekonvalescence vybraných pacientů a přehled použitých léčebných a 

rehabilitačních postupů. Pilotní studie probíhala na skupině deseti jedinců s úrazem 

na šlachovém aparátu prstů. Pomocí zobrazovacích metod - ultrasonografie či 

magnetické rezonance jsme diagnostikovali míru poškození a řešili individuálně 

podle nálezu, konzervativně či operačně a dále jsme analyzovali výsledky a rychlost 

návratu ke sportovnímu lezení na základě vyplnění dotazníků těchto probandů. 

Klíčová slova: úraz, šlachová poutka, poranění ruky, horolezení, sportovní lezení, 
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ABSTRACT 

lnjuries of upper extremity, which are caused by climbing aktivities on the indoor 

climbing walls or outside on the rocks, are mostly injuries of tendons of the hand, 

mainly the fingers, due to overload of the hand and the use of different grips. The 

overuse injuries with resulting inflammation are the most frequent, followed by partial 

and total ruptures of flexor tendons pulleys. Next there can originate some injuries 

caused by overload or increased farce as dislocations with articular capsule injuries. 

The fractures are caused by great forces and they are less frequent compared to 

tendon and capsular injuries. 

One of the most common injuries on climber's hand are closed ruptures of finger 

pulleys. I tried to reach up and map the situation of injuries of climber's hand during 

rock climbing and create some statistic of these injuries to find out the solution for the 

shortest recovery, and list out the therapy procedures. Our primary study included ten 

climbers with the pulley injury. Using the ultrasonography and magnetic resonance 

we have diagnosed the value of injury and proposed an individua! treatment, 

conservative or surgical repare of pulley and then with the use of questionnaire 

analysed the results and the time needed for recovery and the length of break in 

climbing activities. 

Key words: injury, pulley, hand injury, rockclimbing, free climbing 

7 



1. ÚVOD 

Ve své diplomové práci bych se ráda věnovala specificitě úrazů na horní končetině, 

které vznikají nejčastěji následkem vytvoření extrémní síly na šlachový a vazivový 

aparát ruky při sportovním lezení. 

V dnešní době se neustále setkáváme s lezci, kteří mají problémy s prsty rukou a 

vracejícími se obtížemi následkem přetížení nebo úrazu na horolezeckých stěnách 

nebo při sportovním lezení. Největší problém nacházíme v nedostatku ucelených 

informací, které se takto postiženým lezcům dostávají. 

Až tři čtvrtiny sportovních lezců mívá sportovní úraz prstů, ruky nebo paže, které 

znamenají dlouhodobou rekonvalescenci a pauzu v lezení. Jen málo lezců vyhledá 

odbornou pomoc a věnuje se adekvátní léčbě. (22) Hlavní problém většiny 

poškozených lezců je snaha se navrátit k lezení pokud možno co nejdříve po 

zranění. To ovšem znamená, že se zranění nemá možnost dostatečně zahojit, vzniká 

nepříznivé jizvení a může to vést k dlouhodobým obtížím. 

Zranění a syndromy z přetížení mohou dále výrazně ovlivnit i okolní oblasti. Tento 

problém nejčastěji postihuje šlachy, které mohou být přitom primárně poraněny na 

prstech. Další zatěžování takto postiženého prstu může způsobit rozšíření zánětu 

nebo vytvořit podmínky, za kterých může mnohem snáze dojít například k ruptuře 

šlachových poutek. (23) 

Tři čtvrtiny vrcholových i rekreačních sportovních lezců se setká s úrazem horní 

končetiny. Většina, 60%, těchto poranění se týká ruky a zápěstí, zbylých 40% se dělí 

mezi poranění lokte a ramene. Většina poranění jsou záněty šlach po předchozím 

přetažení šlachového aparátu, mikrotraumata nebo iritace flexorového aparátu. 

Nicméně více než 30% těchto poranění u více než 50% vrcholových sportovních 

lezců se týká proximálního interfalangeálního prostoru (PIP). Tato poranění jsou 

mnohem vážnější a sestávají z rozličných stupňů přepětí úponů flexorových šlach, 

ruptur fibrózních pochev flexorových šlach a přetažení kolaterálních vazů PIP kloubů. 

časná změna v tréninkovém plánu, strečink, změna cvičebních návyků a podpůrný 

tejping prstů je nutný pro léčbu, prevenci a rehabilitaci těchto sportovců. (11) 
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Ráda bych zpracovala ucelený náhled na problematiku úrazů horní končetiny u 

sportovních lezců se zaměřením na nejčastější úrazy, které se v této sféře objevují, 

uzavřené ruptury šlachových poutek a jejich léčbu a rehabilitaci. 

* Technická poznámka: Obrázky jsou prevzaty včetně popisu, tzn. mají nomenklaturu typickou pro 

jednotlivé jazyky. 
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2. ŘEŠENÉ OTÁZKY 

2.1. Cíl práce a hypotézy 

Cílem této práce je zjistit, jaké postupy v diagnostice, léčbě a rehabilitaci ruptur 

šlachových poutek u horolezců jsou vyhovující metodou vedoucí k dobrým 

výsledkům. Tato práce je zpracována jako pilotní (prospektivní) studie. 

2.2. Hypotézy 

1. Včasná diagnostika a následující léčba, rehabilitace, fyzikální terapie a 

prevence má vliv na rychlost návratu lezce k lezení bez bolesti. Správně nastavenou 

léčbou a prevencí lze výrazně snížit dobu rekonvalescence 

2. Poškození šlachových poutek má vliv na funkci ruky, na svalovou sílu a na 

vznik trvalých následků u aktivních lezců. 

3. Operační rekonstrukce poutek zlepší funkci prstů a je prevencí trvalých 

následků. 

4. Ruptura jednoho poutka je prevalencí vzniku vícečetné ruptury na již 

postiženém prstu 
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3. OBECNÁ ČÁST 

3.1 Anatomie 

3.1.1. Anatomie kostí ruky 

3.1.1.1. Kosti ruky- ossa manus 

Kosti ruky zahrnují: 

• kosti zápěstní- ossa carpi - osm menších kostí nepravidelného tvaru, 

• kosti záprstní - ossa matacarpi- pět kostí typu dlouhé kosti, 

• články prstů - ossa digitorum - phalanges - dva pro palec, po třech pro 

ostatní prsty, 

• sesamské kůstky - ossa sesamoidea - drobné kůstky uložené ve šlachách 

Kosti zápěstní- ossa carpi 

Tvoří dvě řady, proximální a distální. Jsou sestaveny v dorsálně vyklenutý celek 

zvaný carpus - zápěstí. 

Proximální řada je složena od radiální k ulnární straně: os scaphoideum, os lunatum, 

os triquetrum a os pisiforme. 

Distální řadu karpálních kostí tvoří: os trapezium, os trapezoideum, os capitatum a 

os hamatum. 

Kosti záprstní - ossa metacarpi 

Záprstní kosti mají jednotnou stavbu a podobný tvar. Jde o pět dlouhých kostí, které 

formují střední úsek skeletu ruky. 

Články prstů - phalanges 

Články prstů tvoří skelet prstů. Mají široké baze, štíhlá těla a kladkovité hlavice. 

Palec má pouze dva články (bazální a koncový); ostatní prsty jsou tříčlánkové. 
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3.1.2. Pojivové tkáně 

Pojivové tkáně se skládají z buněk, beztvaré mezibuněčné hmoty a vláknité 

mezibuněčné hmoty. Mezibuněčnou hmotu produkují buňky. (7) 

3.1.2.1. Vazivo ruky 

Vazivo ruky musí vykazovat vysokou pevnost a minimální elasticitu. Na ruce se 

nachází tuhé vazivo, které obsahuje především kolagenní vlákna. Buněk i 

mezibuněčné hmoty je málo. Kolagenní vlákna jsou v nehotové formě produkována 

vazivovými buňkami - fibroblasty. Kolagenní vlákna ve větších vrstvách nebo 

svazcích, podmiňují bělavou barvu vazů, šlach a kloubních pouzder, na jejichž 

stavbě se podílejf. Mechanicky je tuhé vazivo velmi pevné a odolné. (7). Na prstech 

ruky se nachází například na kloubních pouzdrech, postranních vazech a 

šlachových poutkách prstů. 

3.1.2.2. Kloubní pouzdra a vazy 

Kloubní pouzdro spojuje artikulující kosti po obvodu jejich styčných ploch. Kloubní 

pouzdro má dvě vrstvy, vnitřní synoviální vrstvu (membrana synovialis) a zevní 

vazivovou vrstvu (membrana fibrosa). 

Synoviální membrána vystýlá vnitřní povrch kloubu a nekryje kontaktní povrchy 

kloubních chrupavek. Obvykle se upíná na kost v těsné blízkosti chrupavek a někdy 

lehce přesahuje i na jejich povrch (5). Buňky, synovialocyty, které tvoří její základ, 

produkují hyaluronovou kyselinu a lubricin, zajišťující klouzavost kloubních povrchů. 

Vaz -ligamentum, je útvar podobný šlaše. Vazy buď zpevňují kloubní pouzdra a jsou 

pak jejich součástí, nebo probíhají mimo pouzdra a jako izolované pruhy tuhého 

vaziva spojují sousedící kosti. Stavba vazů je podobná jako mají šlachy, to znamená, 

že je tvoří svazky kolagenních vláken s různou účastí vláken elastických. Vlákna 

nemají tak pravidelné uspořádání jako šlachy a také distribuce fibroblastů je 

nerovnoměrná. (21) 
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3.1.2.3. Stavba šlachy 

Sval se ke kostře upíná provazcovitou šlachou. Ploché šlachy označujeme názvem 

aponeuróza. Stavba obou typů šlach je v podstatě stejná, liší se pouze uspořádáním 

a prostorovou orientací kolagenních vláken. 

Šlachy jsou lesklé svazky rovnoběžně nebo lehce šroubovitě uspořádaných 

kolagenních vláken, mezi kterými jsou ojediněle vmezeřena elastická vlákna (1-2% 

elastinu). Mezi kolagenními vlákny (60-80% kolagenu 1.typu) jsou vtištěny 

modifikované vazivové buňky (fibrocyty) - tzv.tenocyty. Vlákna šlachy jsou 

pohromadě držena řídkým vazivem (peritendineum internum), které ohraničuje uvnitř 

šlachy jednotlivé svazky vláken a pokrývá i povrch šlachy (peritendineum externum). 

(5) 

3.1.2.4. Šlachové pochvy 

Šlachové pochvy - vaginae synoviales jsou vlastně trubicovité burzy vytvořené kolem 

šlach procházejících nad kloubními pouzdry nebo zahýbajícími kolem kostěného 

podkladu, o který se šlachy třou. Šlachové pochvy jsou vytvořeny výhradně v oblasti 

ruky, nohy a ramenního kloubu. Mají velký praktický význam hlavně na prstech ruky 

a ve dlani. Pochvy jsou složeny ze dvou vrstev. Synoviální vrstva pochvy (vagina 

synovialis) je složena ze dvou listů, které do sebe přecházejí. Vnitřní list pochvy leží 

přímo na šlaše a přechází v tzv. mezotendineu do zevního listu synoviální pochvy. 

V mezotendineu probíhají cévy vyživující šlachu. Fibrózní vrstva šlachové pochvy 

(vagina fibrosa) je tvořena tuhým vazivem, které na exponovaných místech šlachy 

chrání a dlouhé šlachy fixuje ke kosti. (5) 

Mezi zevním a vnitřním listem synoviální pochvy je štěrbinovitý prostor vyplněný 

nepatrným množstvím synoviální tekutiny. Tekutina dovoluje klouzavé pohyby obou 

listů po sobě, a tím i pohyb šlachy. Proximální a distální konce pochev jsou slepé. 

V úponových zónách šlach (např. na prstech ruky) synoviální pochvy chybějí. 

Fibrózní pochvy kromě vlastní mechanické obrany, přidržují především velmi dlouhé 

šlachy ke kostěnému podkladu. Zabraňují tak "tětivovému" efektu, ke kterému by při 

tahu svalu za dlouhou šlachu docházelo. (5) 
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3.1.3. Anatomie kloubů ruky 

3.1.3.1. Klouby ruky- articulatio manus 
Pohyby v komplexu zápěstních kloubů můžeme rozdělit na: 

• palmární flexi 

• extenzi 

• radiální dukci a ulnární dukci 

• cirkumdukci - což je kombinace předchozích pohybů - krouživý pohyb 

• pronaci a supinaci 

articulationes carpometacarpales 

Metakarpy se kloubně spojují s karpy - artt. carpometacarpales a s proximálními 

články prstů. Spojení s karpy je, s vyjímkou palcového metakarpu, funkčně méně 

významné. Spojení sama jsou prakticky nepohyblivá, a pohyb se realizuje především 

v zápěstních kloubech. 

Palcový kloub - articulatio carpometacarpalis policis 

Palcový kloub je specifický sedlový kloub mezi trapézovou kostí a bazí prvního 

metakarpu. Charakter kloubu dělá z palce nejpohyblivější prst ruky. 

Pohyby v palcovém kloubu jsou možné ve smyslu: 

• flexe - 50° - 70° 

• abdukce - do 50° 

• addukce - do 1 o o 

• opozice a repozice palce - 45° - 60° 

Metakarpofalangové klouby - articulationes metacarpophalangeales 

Metakarpofalangové klouby (MP klouby) jsou mezi hlavicemi metakarpů a bazemi 

základních (proximálních) prstových článků. Jde o kulovité klouby. 

Kloubní plochy tvoří velmi objemné hlavice každého metakarpu; jamky proximálních 

prstových článků jsou menší a poměrně ploché. Jejich konkavita je rozšířena malým 

chrupavčitým lemem na palmárním okraji jamky - fibrocartilago palmaris. Pouzdro 

kloubu je volné a je zesíleno bočními vazy- ligg. collateralia. 

Pohyby v metakarpofalangeálním (MP) kloubu se dějí ve smyslu: 

• flexe - do 90° 

• extenze - do 1 o o 

• abdukce a addukce- do 45° -pouze při extenzi prstů. 
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Mezičlánkové klouby - articulationes interphalangeales 

Mezičlánkové klouby (IP klouby) jsou kladkové až válcové klouby. 

Kloubní plochy tvoří kladky na hlavicích proximálních a středních článků, které 

zapadají do kloubních ploch na bazích středních a distálních článků. Jamky jsou na 

bazích lehce rozšířeny chrupavčitými lemy. Pouzdra kloubů jsou krátká a zesilují je 

boční vazy - ligg. collateralia (viz.kap.3.1.6.1.) 

Pohyby v mezičlánkových (IP) kloubech jsou: 

• flexe- u proximálních kloubů do 90°, v distálních 60° - 80° 

• extenze 

3.1.4. Svaly předloktí 

Ze svalů předloktí jsem vybrala ty, jejichž šlachy ovlivňují funkci ruky, zápěstí a prstů. 

Přední skupina předloketních svalů obsahuje flexory a pronátory ve čtyřech vrstvách. 

Povrchově uložené svaly začínají na končetině výše než svaly hluboké, které jsou 

povrchovými kryté. Začátky jednotlivých vrstev jdou proto v kraniokaudálním pořadí. 

Povrchová vrstva začíná na caput communae ulnare, druhá vrstva začíná ještě 

z caput communae, ale má již také začátky na ulnárním kolaterálním vazu loketního 

kloubu a na proximálních koncích ulny a radia. Třetí vrstva začíná už jen distálně od 

začátku vrstvy druhé, na ulně, na radiu a na přilehlé membrana interossea 

antebrachii. Čtvrtá vrstva má svůj sval vytvořený jen v distální čtvrtině předloktí. 

Laterální skupina předloketních svalů vytváří povrchovou a hlubokou vrstvu. 

Dorsální skupina předloketních svalů vytváří povrchovou a hlubokou vrstvu. Svaly 

povrchové začínají proximálněji a svaly hluboké vrstvy na dorsálních plochách radia, 

ulny a membrana interossea, distálně od kloubu loketního (2). 

3.1.4.1. Svaly vztahující se k funkci zápěstí 

FLEXORY 

Musculus flexor carpi radialis 

Začíná na mediálním epikondilu humeru a upíná se na bazi 2.a 3. metakarpu. 

Variabilně se také vějířovitě upíná i na bazi 1.metacarpu a os trapezium. (27) 

Je inervován z n. medianus. 

Umožňuje flexi a radiální dukci zápěstí, podle souhry s ostatními svaly působícími na 

zápěstí. Pomocná flexe lokte. 
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Musculus palmaris longus 

Sval tvoří štíhlé vřeténko bříška a štíhlou šlachu jdoucí středem předloktí a dále 

povrchově přes retinaculum musculorum flexorum do dlaně. Úpon tvoří palmární 

aponeurozu. Je inervován z n.medianus. 

Umožňuje pomocnou flexi lokte a zápěstí, napíná tak palmární aponeurosu. Je to 

variabilní sval a může někdy chybět.(2) 

Musculus flexor carpi ulnaris 

Začíná na mediální straně předloktí a upíná se na os pisiforme, odkud pokračuje jako 

lig. pisohamatum a lig. pisometacarpale na hamulus ossis hamati a na bazi 5. 

metakarpu. Je inervován z n. ulnaris. 

Umožňuje flexi a ulnární dukci zápěstí. (2) 

EXTENZORY 

Musculus extensor carpi radialis longus 

Patří do povrchové vrstvy laterální skupiny. Začíná na laterální straně humeru. Upíná 

se na bazi 2. metakarpu. Je inervován z n. radialis. Umožňuje dorzální flexi a radiální 

dukci zápěstí (v souhře s dalšími flexory a extenzory karpu a prstů). 

Musculus extensor carpi radialis brevis 

Patří do povrchové vrstvy laterální skupiny. Začíná na laterální straně humeru a 

upíná se na dorzální stranu baze 3. metakarpu. Je inervován z n. radialis. Taktéž 

umožňuje dorzální flexi a radiální dukci zápěstí. 

Musculus extensor carpi ulnaris 

Patří do povrchové vrstvy dorsální skupiny. Začíná od dolního konce radiálního 

epikondylu a upíná se na dorzální stranu baze 5. metakarpu. Je inervovaný z n. 

radialis. Umožňuje dorzální flexi a ulnární dukci zápěstí (v souhře s mm. extensores 

carpi radiales a s m. flexor carpi ulnaris )(2). 
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3.1.4.2. 

FLEXORY 

Svaly vztahující se k funkci prstů 

Musculus flexor digitorum superficialis 

Patří do druhé vrstvy přední skupiny. Začíná na ulnárním epikondylu humeru a 

radiální kosti. Šlachy se rozpolcují jako vidlička - chiasma tendinum - a upínají se na 

bazi středních článků prstů. Variability úponů jsou časté. (viz Příloha č.1) 

Jeho inervace je zajištěna n. medianus. 

Sval provádí hlavně flexi středního kloubu ( vůbec ne konečků prstů ), dále pomáhá 

jen z 25% flektovat MP klouby ( pozn. 75% ohýbají drobné- intrinsic svaly ruky). 

Musculus flexor digitorum profundus 

Patří do třetí vrstvy přední skupiny. Začíná na horní třetině ulny a jeho šlacha se dělí 

na čtyři části do prstů. Upíná se na konečné články prstů. 

Inervace : 2 + 3. prst n. medianus 

4 + 5. prst n. ulnaris 

Tento sval a šlachy ohýbají nejvíce konečné články. Pomáhají flektovat střední 

klouby a jen z 25% ohýbají základní klouby. 

Musculus flexor pollicis longus 

Patři do třetí vrstvy přední skupiny. Začíná distálně na radiu a membrana interossea. 

Upíná se na bazi konečného článku palce. Jeho inervaci zajištuje n. medianus. 

Zajištuje ohnutí v interfalangovém kloubu, pomocně v metakarpofalangovém 

kloubu.(2) 

EXTENZORY 

Musculus extensor digitorum communis 

Začíná na radiálním epikondylu humeru, vysílá čtyři šlachy, které se na hřbetu ruky 

oploštují a rozbíhají se na hřbety 2. až 5. prstu. Šlachy jsou na hřbetu prstů rozšířené 

a vytvářejí dorzální aponeurosy prstů, ploténky hustého vaziva, do kterých se 

připojuje případná šlacha dalšího extenzoru ( např. m. extensor indicis ) a vzařují tam 

úponové šlachy mm. lumbricales a mm. interossei. Na hřbetu ruky jsou šlachy 

natahovače prstů propojeny šikmými šlachovými spojkami zvanými connexus 

intertendinei. Sval je inervován z n. radialis. 

Pomáhá při dorzální flexi zápěstí a k natažení prstů (2). 

17 



Musculus extensor digiti minimi 

Začíná od konce radiálního epikondylu, probíhá po ulnárním okraji předloktí. Upíná 

se do dorzální aponeurosy 5. prstu. Je inervován z n. radialis. 

Pomáhá při extenzi malíku. 

Musculus abductor pollicis longus 

Začíná na dorzální straně ulny. Upíná se na bazi palcového metakarpu ( vnější 

strana této baze ). Je inervován z n. radialis. Funkcí je abdukce palce. 

Musculus extensor pollicis brevis 

Začíná na dorzální straně ulny a upíná se na dorzální plochu proximálního článku 

palce. Je inervován z n. radialis. Zajištuje extenzi v metakarpofalangovém kloubu 

palce. 

Musculus extensor pollicis longus 

Začíná podobně jako krátký extenzor palce. Spolu se šlachou m. extenzor pollicis 

brevis ohraničuje nad palcovým metakarpem trojúhelníkovitou jamku --foveola 

radialis. V této jamce je hmatný puls a. radialis. Upíná se na hřbetní straně 

konečného článku palce. Je inervován z n. radialis. 

Zajištuje extenzi palce, zejména v interfalangovém kloubu. 

Musculus extensor indicis 

Začíná na dorzální ploše ulny a sestupuje po předloktí. Upíná se do dorzální 

aponeurosy ll. prstu, zpravidla až na distálnf článek. Je inervovaný z n. radialis. 

Pomáhá při extenzi ukazováku (2). 

3.1.4.3. Drobné svaly ruky 
Ruka nemá vlastnr svaly na straně dorzální. Na palmární straně vytvářejí vlastní 

neboli krátké svaly ruky charakteristické skupiny. Část těchto svalových skupin 

spoluutváří povrchový reliéf dlaně. 

Skupiny svalů : 

• skupina palcová - podmiňuje vyvýšení palcový val - thenar 

• skupina malíková - podmiňuje malfkový val - hypothenar 

• lumbrikální svaly - uložené ve dlani ve vrstvě šlach m. flexor digitorum 

profundus 

• interosseální svaly - uložené mezi kostmi metakarpálními 
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Musculi lumricales 

Lumbrikální svaly (1. - IV.) : Jsou drobné vřetenovité svaly, začínající na radiální 

straně šlach hlubokých flexorů. Upfnajf se na dorzální stranu prstů, kde každý splývá 

s radiálním okrajem dorzální aponeurosy. 

Inervace: I. a ll. n. medianus 

111. a IV. n. ulnaris 

Lumbrikální svaly ohýbají (75%) MP klouby a extendují střední a konečné klouby 

spolu s dorzálními a velárními interosseálními svaly. 

Musculi interossei 

lnterosseální svaly jsou uloženy ve spatia interossea metacarpi. Rozlišujeme tři mm. 

interossei palmares a čtyři mm. interossei dorsales. 

Všechny jsou inervovány z n. ulnaris. 

mm. interossei palmares - začínají na tělech metakarpů, na stranách přivrácených 

ke 3. metakarpu, který nemá žádný palmární sval. Upínají se do dorzální aponeurosy 

a na bazi proximálního článku 2. , 4. a 5. prstu. 

Přiklánějí 2. , 4. a 5. prst ke třetímu prstu (svírají vějíř prstů). 

mm. interossei dorsales -začínají na tělech sousedících metakarpů. Upínají se do 

dorzální aponeurosy a na bazi proximálního článku 2. až 4. prstu : na 2. a 4. prst na 

stranách odvrácených od prstu 3, dva mm. interossei dorsales na třetí prst, po obou 

jeho stranách. 

Odklánějí 2. a 4. prst od třetího prstu ( rozvírají vějíř prstů ), třetí prst uklánějí na obě 

strany. 

3.1.5. Dlaň a palmární aponeuroza 

Mezi thenarem a hypothenarem je vkleslá dlaň, vyztužená tuhou vazivovou destičkou 

tzv. palmární aponeurosou. Začíná na povrchu retinaculum flexorum, kde se do ní 

zpravidla upínám. palmaris longus a vytrácí se na prstech. (2) 

Palmární aponeuróza je silně fibrózní útvar, podélně, transverzálně, šikmě a 

vertikálně uspořádaných vláken. (9) (obr.č.1) 
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Obr.č. 1 : Podélná vlákna palmární fascie se často napínají po obou stranách šlachové pochvy jako 

pruhy, které se často obtáčejí okolo neurovaskulárnfch svazků . (prevzato e. Hunter: Rehabilitation of 

the hand and upper extremity, 2002) 

Fasciculli pretendinossi jsou čtyři podélné snopce, ve kterých se aponeuroza 

vějířovitě rozbíhá ke 2. až 5. prstu a vysrlá menší vlákna do kůže a svazek vláken až 

distálně do prstů. Upínají se často rozvidleny ve vazivu při pochvách šlach ohybačů 

a na vaginae fibrosae (Graysonovy vazy, viz kap.3.1.6.2.), podél proximálních článků 

příslušných prstů. Tato vlákna dosahují většinou těsně za PIP kloub ale jen 

vyjímečně k nebo za DIP kloub.(9) Pátý menší pruh jde k fascii thenaru. Někdy 

dochází k jejich zkrácení, což vede k trvalému ohnutí prstu tzv. Dupuytrenově 

kontraktuře. Fasciculli transversi spojují napříč vějíř rozbíhajících se fasciculli 

praetendinossi. (2) 

Ligamentum metacarpale transversum superficiale (ligamentum natatorium) je 

nejdistálnější pás fasciculli transversi, v úrovni MP kloubů, poněkud oddělený od 

proximálních pruhů (viz. Příloha č.2). Toto ligamentum se dále rozbíhá na jednotlivé 

články prstů v podobě šikmých pruhů, distoproximálně od středu k laterální straně 

prstů, kde se upínají do podkoží, a nazývají se Graysonovy vazy. Úplným 

zakončením palmární aponeurózy jsou Clelandovy vazy a ligamentum phalangeale 

proprium. (27) (viz Příloha č.2, 3) 

3.1.6. Vazy na prstech ruky 

3.1.6.1. 
PIP kloub 

Postranní vazy -ligamenta collateralia 

Ligamentum colaterale začíná na dorzu proximálního článku a běží konvexně na 

postranní tuberculum baze středního článku. Ligamentum colaterale accessorium 

začíná o něco proximálněji než ligamentum colaterale a upíná se do velární ploténky. 

Ligamentum phalangeoglenoidální běží od cirkulárního poutka A3 a velární ploténky 
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k turbekulu na bazi středního článku. Tyto vazy jsou z radialní i ulnarní strany prstu. 

Všechny tyto vazy mají vliv na postranní stabilitu PIP kloubu. (27) 

i..Jg. coRalerale accessorium Lig. collaterale 

I I 
'1/ '.'''.-~·.· 

"::f. '~ \'!. 'd' 
, ·I· ·-

Zůgetbard (check-rein·liQamenl) palmare Pfattn 

Obr.č.2: Ligamentózní aparát PIP kloubu (prevzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie der Hand, 1992) 

DIP kloub 

Ligamentum colaterale začíná dorzálně subkapitálně na středním článku a běží 

konvexně k tuberkulu na bazi distálního článku. Ligamentum colaterale accessorium 

začíná proximálněji a běží palmárně k velární ploténce DIP kloubu, kde se upíná. 

Ug. eollaterale aCI:eSSOrium Ug. oollatemle 

AS 

(chec~·reln-ligamenl) palmare Ptalle 

Obr.č.3: Ligamentózní aparát DIP kloubu (prevzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie der Hand,1992) 

3.1.6.2. Graysonovy a Clelandovy vazy 

Graysonovy a Clelandovy vazy udržují kůži na své pozici v průběhu flexe a extenze 

prstu . 

Graysonovy vazy jsou tenké a- jdou od šlachy ke kůži a při určitém natažení chrání 

neurovaskulární svazek (brání vytvoření tětivy neurovaskulárního svazku v průběhu 

flexe). Bývají často ovlivněny Dupuytrenovou kontrakturou. 

21 



Vycházejí z velární ploténky a šlachové pochvy a jdou na laterální plochu prstu a 

upínají se do kůže. (26) 

. ·.·~~ 'r-. 

·:~:::'·: 

, 
' 

Clelandovy vazy jsou pevné pruhy fascie, které 

procházejí ze strany falangů ke kůži, z vrchu 

neurovaskulárního svazku a nebývají zavzaty do 

Dupuytrenovy kontraktury. Začínají na okraji 

šlachové pochvy,v rýze při úponu šlachy flexoru na 

PIP kloub, probíhají dorzálně od neurovaskulárního 

svazku a upínají se do digitální fascie. (26) Hlavní 

funkcí těchto vazů je udržení různé části obalů na 

svém místě a také slouží jako okno, kterým 

-- 4 procházejí retinakulární vazy. (Obr.č.4 a Příloha 

č.3) 

a 
Obr.č.4: IV prst pravé ruky z palmární strany.1=FDP, 

2=poutko A5, 3=a.digitalis palmaris propria, 4=poutko A4 (prevzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie 

der Hand, 1992) 

3.1.6.3. Transverzální retinakulární vazy 
Začínají na okraji pochvy flexorové šlachy v oblasti PIP kloubu a upínají se na 

laterální okraj propojených postranních pruhů (viz.kap.3.1.6.5.). 

Jejich funkcí je zabránit nadměrnému dorzálnímu posunu postranních pruhů při 

extenzi PIP kloubu a při flexi táhnou postranní pruhy velárně přes PIP kloub. Dojde-li 

k uvolnění těchto vazů při mechanickém poškození, ruptuře či synovitidě, dochází 

k dorzální pozici postranních pruhů a sekundárně k deformitě labutí šíje. Při zkrácení 

transverzálních vazů dochází k pozici postranních pruhů velárně ke hrotu PIP kloubu 

a tím k boutonniere deformitě. (26) 

3.1.6.4. Šikmé retinakulární vazy 
Pruhy, které začínají velárně na hraně proximálního falangu, běží od pochvy 

flexorové šlachy na proximální falang a upínají se do extenzorové šlachy. 

3.1.6.5. Postranní pruhy (Lateral Bands) 
Dva postranní pruhy vycházejí ze stran m.extensor digitorum communis, těsně 

proximálně nad PIP kloubem. Mm.interossei doplňují postranní pruhy na obou 
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stranách prstu. Mm.lumbricales doplňují postranní pruhy na radiální straně prstu. 

Postranní pruhy procházejí po obou stranách proximálního falangu a pokračují přes 

laterální stranu PIP kloubu a nakonec se oba proužky spojí do triangulární 

aponeurózy pro připojení extenzorové šlachy k distálnímu falangu prstu. Tyto 

postranní pruhy jsou přidržovány na svém místě přes PIP kloub pomocí 

transverzálních retinakulárních vazů.(26) 

Extensor fnsertion to middle phalanx 
Dorsal expansion fhoodJ . . 

metaq~rpal L.ateral band 
Sagital_band . 

Iang extertS?r tendon Extensor 
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Lumbrical m. 

interosseus m. 

FDStendon 

'• . . .. 
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Vincula breve insertion 
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todistal 
.. phalanx 

FDP tendon Colateralligaments 

Obr.č.5: (převzato e.Shewsbury M, A systemic study of the oblique retinacular ligament of the human 

finger: its structure and function, 1977) 

3.1.6.6. Velární ploténka 

Velární ploténka je 10-15 mm dlouhá a asi 10 mm široká ploténka, skládající se 

z chrupavčitého vaziva. Běží od velární proximální části PIP i DIP kloubu a upíná se 

do kloubního pouzdra (27). Je místem, kde začínají nebo se upínají různé struktury. 

3.1.7. Šlachové pochvy ruky- vaginae tendinum 

Šlachové pochvy na dlaňové straně ruky jsou dvojí: jedny obalují šlachy za průchodu 

v canalis carpi a v dlani, další obalují šlachy v rozsahu prstů (33). Šlachová pochva 

flexorů je uzavřeným synoviálním systémem obsahujícím membranózní a fibrózní 

část (1). 

Flexorová synoviální pochva představuje dvojitou dutou tubu uzavřenou na obou 

koncích (33). 
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Šlachová pochva sahá na II-IV prst od oblasti distální palmární rýhy (asi 10-14 mm 

proximálně od hlavičky metakarpu) po distální interfalangeální kloub s řadou 

možných variabilit (viz Příloha č.4). Distální synoviální vrstva nikdy nepřesahuje DIP 

kloub. U palce a na malíčku může sahat až na zápěstí. Kde mohou být obě pochvy 

eventuálně spojené. (1) 

Úlohou šlachové pochvy flexorů je v první řadě klouzání šlach, dále slouží fibrózní 

části jako kladky, které zlepšují mechanické vlastnosti šlach a v neposlední řadě 

podporuje synoviálnf tekutina výživu šlachy. Synoviální šlachová pochva se považuje 

za burzu formovanou z paratenonia. Palmární strana parietální vrstvy synoviální 

šlachové pochvy působí ve spolupráci s fibrózní části šlachové pochvy jako struktura 

se specializovaným uspořádáním pro napomáhání flexe a extenze. (1 ). 

Pochva flexorové šlachy obsahuje nepřerušovanou vrstvu parietální synovie zesílené 

z vnější strany hustými pruhy kolagenu - prstencovými a zkříženými poutky a 

volárními ploténkami, které patří k interfalangeálním kloubům. (1) 

Tato poutka jsou délky od 2 do 20 mm a tloušťky O, 1 - 0,75 mm. Prstovou pochvu 

tedy tvoří synovií krytý prostor. Všechny anatomické struktury vstupující do tohoto 

prostoru (arterie, věny, šlachy), jsou obaleny synoviální viscerálnf vrstvou. {33) 

Blanitá část fibrosynoviální pochvy lokalizovaná mezi prstencovými poutky je bohatě 

vaskularizovaná a pohárkové buňky na vnitřním synoviálním povrchu produkují 

synoviální tekutinu umožňující pohyb šlachy. Naproti tomu oblasti s prstencovými 

poutky jsou relativně bez cév. (33) 

Šlachové pochvy v canalis carpi a v dlani - vaginae tendinum carpales (2) 

vagina tendinis m. flexoris carpi radialis - provází šlachu svalu za průchodu 

v canalis carpi a ve žlábku na os trapezium, až k úponu na bazi 2. metakarpu. 

vagina tendinis m. flexoris pollicis longi - provází šlachu od konce předloktí skrze 

canalis carpi a dále až k úponu na konečný článek palce. 

vagina communis tendinum mm. flexorum digitorum superficialis et profundus 

- společná šlachová pochva. Začíná proximálně od retinaculum flexorum, jde skrze 

canalis carpi a rozšiřuje se tak, jak se rozbíhají šlachy k prstům. Této části se říká 

saccus carpi medius. Zpravidla pokračuje ve šlachovou pochvu po celém průběhu 

malíku. 

Šlachové pochvy m. flexor pollicis longus a flexorů prstů jsou klinicky důležité, neboť 

podléhají zánětům. Pritom pochvy zduří, takže vidíme zduření ve formě přesýpacích 

hodin, kde zúženi je v místě retinaculum flexorum. Protože mezi pochvami a 
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retinakulem probíhá n. medianus, může být zánět pochev provázen stištěním 

n.medianus a klinickým syndromem canalis carpi. 

vaginae tendinum digitorum manus 

Obalují šlachy flexorů v rozsahu od MP kloubů až k úponu na distálním článku prstu. 

Synoviální pochvy jsou na prstech uzavřeny v tunelech tvořených pevným vazivem, 

připojených ke kostem (článků) a nazývaných vaginae fibrosae digitorum manus. 

Vazivové snopce těchto tunelů jdou prstenčitě jako pars anularis vaginae fibrosae. 

V místech IP kloubů jdou šikmo a kříží se jakožto pars cruciformis vaginae fibrosae. 

Uvnitř šlachových pochev prstů v místě chiasma tendinum jsou šlachy obou flexorů 

navzájem ještě spojeny vazivovými poutky, vincula tendinum, která jsou dvojí: 

Vinculum longum (proximálnější) a vinculum breve (distálněji a blíže úponu 

šlachy)(viz vin kula, kap.3.1.1 0.3.) (2). 

Vincula tendineum jsou výživové uzdičky, které přivádějí výživové větévky 

z digitálních arterií k flexorovému aparátu na prstech ruky (4). 

3.1.7.2. Šlachové pochvy na hřbetu ruky 

Šlachové pochvy na hřbetu ruky obalují šlachy v místě, kde podbíhají zesílený 

transverzální pruh předloketní fascie zvaný retinaculum extenzorum. Od retinacula 

jdou podélné pruhy na distální konce předloketních kostí, mezi šlachy. Vznikají tak 

osteofasciální tunely pro šlachy. Šlachy mají v šesti osteofasciálních tunelech šest 

šlachových pochev. 

Šlachové pochvy podbíhají v tunelech retinaculum extensorum a dosahují asi do 

třetiny délky hřbetu ruky (2). 

3.1.8. Fascie ruky - fasciae manus 

Fascie ruky navazují na fascii předloktí na dlaňové i hřbetní straně. Dosahují 

prakticky jen do úrovně MP kloubů, dále distálně splývají s podkožním vazivem prstů 

a s vazivem dorsální aponeorosy a šlachových pochev prstů. 

Na hřbetu ruky jsou tři fasciální vrstvy: 

fascia dorsalis manus superficialis - typická povrchová fascie. Je připojena 

k radiálnímu okraji prvého a k ulnárnímu okraji pátého metakarpu 

fascia dorsalis manus intertendinea - tenká fascie spojující navzájem šlachy na 

hřbetu ruky 
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fascia dorsalis manus interossea - fascie spojující dorsální okraje metakarpálních 

kostí a kryjící mm. interossei. Uzavírá intermetakarpální prostory dorsálně. 

Ve dlani jsou dvě hlavní fascie : 

fascia palmaris superficialis - kryje thenarový a hypothenarový val. Je připojena 

k radiálnímu okraji prvého a ulnárnímu okraji pátého metakarpu. Uprostřed dlaně je 

srostlá s palmární aponeurosou. 

fascia palmaris interossea - spojuje navzájem palmární plochy metakarpálních 

kostí. Kryje z dlaňové strany mm. interossei a uzavírá intermetakarpální prostory. 

Prostor mezi povrchovou a mezikostní fascií je rozdělen radiálním a ulnárním 

dlaňovým osteofasciálním septem ve tři prostory: 

spatium palmare radiale - obsahuje svaly thenaru a prochází do něho šlacha 

m.flexor pollicis longus, větve nervů a cév 

spati um palmare ulnare - obsahuje svaly hypothenaru 

spatium palmare medium - obsahuje dvě vrstvy flexorových šlach, cévy a nervy, 

má spojení s canalis carpi (2) 

3.1.9. Anatomie šlachových poutek 

Fibrózní část kanálu zahrnuje 5 prstencových poutek, která jsou kondenzací 

transverzálně orientovaných fibrózních pruhů. Prstencová poutka představují důležité 

struktury fixující šlachovou pochvu ke kostěnému skeletu. Při destrukci některého 

z těchto poutek vzniká různý stupeň tětivy flexorových šlach. Mezi prstencovým, 

anulárním poutkem a nad ním ležícím kloubem se nalézá zkřížené poutko, které je 

membranózní a flexibilní tak, že se roztahuje a kontrahuje s pohybem. Spodinu 

prstového kanálu tvoří velární falang a velární destička metakarpofalangeálního (MP) 

kloubu a interfalangeálních kloubů. Zlomeniny a macerace velárních destiček působí 

přímo na klouzání šlach. (33) 
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Uspořádání poutek na prstech: 

b 

Obr.č.6: Uspořádání šlachových poutek (převzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie der Hand,1992). 

Variabilita (viz Príloha č.S) 

3.1.9.1. Anulární poutka : 

A1- prstencové poutko délky 8-10 mm, tloušťky 5 mm proximálně před MP kloubem, 

vychází ze dvou třetin z pod ním ležící velární destičky, zbytek ze základní falangy. 

První poutko je odděleno od dalšího z poutek mezerou 1-3 mm, do které se při flexi 

vyklenuje synoviální pochva. 

A2- vychází ze základní falangy 5-7 mm distálně od MP, je 18-20 mm dlouhé, tlusté 

0,25-0,75 mm. 

A3 - je lokalizováno v úrovni PIP kloubu, je 3-4 mm široké a 0,3 mm tlusté 

A4 - je tlusté, snadno identifikovatelné, lokalizované ve střední třetině středního 

článku, délky 10-12 mm. 

AS- nad DIP kloubem 

A1, A2, A3, A4 a AS poutka jsou vždy přítomna. A2 poutko má vždy ve své střední 

části ve větším množství uspořádaná zkřížená vlákna skrze která se inzerují v 90% 

vyživující cévy k FDS. A2 a A4 poutka jsou 

konvexní v sagitální rovině. A2 poutko je 

nejvíce zakřivené ze všech poutek. 

Největšího zahnutí (eliptického tvaru) 

dosahuje při flexi, nejmenšího při 

extenzi.(viz obr č.7.). (13) 

Obr.č.7: Kružnice zobrazující A2 poutko při extenzi 

a flexi. PIP kloub (převzato e. Lin et al.,1989) 
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3.1.9.2. Zkřížená poutka : 

C1 - v distální polovině A2 se šikmé fibrily kříží a vytvářejí první zkřížené poutko, 

které je tenké a přilehlé k anulárnímu poutku, v místě křížení je 3-4 mm široké 

C2 - je v úrovni baze středního článku 

C3 - začíná na distálním okraji A4, často je jen jako jeden šikmý pruh fibri l. 

C4 - při krčku středního článku 

C1, C2 a C3 poutka jsou vždy přítomna. Bývají přisedlá proximálně k falangu a 

distálně k velární ploténce. (13) 

Také Deyle popisuje pět anulárních a jen tři zkřížená poutka C1, C2, C3. (3) 

Nejdůležitějšími poutky jsou A2 a A4. Kompletní pohyb prstu je podmíněn těmito 

poutky. Jejich ztráta vede k flekční kontraktuře. Tlak mezi poutky a flexorovými 

šlachami může dosáhnout až 700 mmHg během aktivní flexe. (33) 

3.1.9.3. Uspořádání poutek na palci 

Palec má dva články na rozdíl od ostatních prstů a má shodně dva flexory. Dlouhý 

flexor palce má svalové bříško na velární straně předloktí. Šlacha běží při radiálním 

okraji karpálního tunelu pod nervus medianus. Má svou šlachovou pochvu od karpu 

přes thenar až po úpon šlachy na distálním článku. Pochva je zesílena dvěma 

anulárními poutky a jedním šikmým: 

A1 - lokalizované nad MP kloubem, je 7-9 mm široké a 0,5 mm tlusté 

A2 - je blízko inzerce m.flexor pollicis longus, je 8-10 mm široké, avšak tenké.(33) 

3.1.10. Výživa flexorových šlach 

Výživné látky se ke šlaše dostávají ze dvou zdrojů, jednak přes cévy, jednak přes 

synoviální tekutinu. (33) 

3.1.10.1. Krevní zásobení 

Arteriální krevní zásobení pro ruku a předloktí přichází větvemi z a.brachialis.(9) 

Vaskulární výživu zabezpečují cévy z oblasti muskulotendinózního přechodu; 

longitudinální cévy, které vstupují do šlachy v dlani a pokračují distálně cestou 

intratendinózních kanálů; cévy, které vstupují na úrovni proximální palmární rýhy; 

segmentální větvičky párových digitálních arterií, které vstupují do šlachových 
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pochev přes dlouhá a krátká vin kula (každá šlacha FDS a FDP má 1 +1) a cévy, 

které vstupují do FDP a FDS místě jejich inzerce do kosti. (1) (viz příloha č.6) 

Cévní zásobení šlach je segmentální - ve svalovém bříšku jde o zásobení 

perimyzeálními cévami, od oblasti svalově-šlachového spojení cévami paratenonia, a 

konečně ve šlachové prstové pochvě vinkulačními cévami. (33) 

3.1.10.2. Systém paratenonia 

Povrchový a hluboký flexor od svalově-šlachového spojení až k proximální části 

flexorové pochvy v oblasti zásobení paratenonia má jednotný nitrošlachový cévní 

model. Svazek jako základní šlachová jednotka se skládá z mnohočetných 

kolagenních svazků. Tento svazek je obalen spojovací tkání endotenonia. Uvnitř této 

spojovací tkáně se vždy na řezu nalézá uspořádání základní cévní jednotky- jedné 

arterioly a jedné či dvou venul. Systém je orientován longitudinálně, paralelně 

s průběhem šlachových svazků. častá jsou spojení křížem mezi nitrošlachovými 

cévami a mezi segmentálními cévami obkružujícího paratenonia. Tento systém cév 

končí na bazi proximální falangy pod proximálním poutkem. (33) 

3.1.10.3. Vinkulární cévní systém 

V extrasynoviální oblasti se krev dostává do šlach z okolní řídké spojovací tkáně, 

paratenonia. Tato vysoce cévnatá tkáň obkružuje šlachy v dlani a proximálně ke 

karpálnímu tunelu a v prstovém kanálu je zevní cévní zásobení soustředěno 

v mezotenoniu a ve vinkulech. Vinkula komunikují s centrálně a dorzálně umístěnými 

longitudinálními cévami. Dlaňová a laterální strana flexorových šlach je tedy relativně 

avaskulární.(33) 

Vinkulární systém v prstovém kanálu 

Z digitální artérie zásobují vinkulární systém povrchového a hlubokého flexoru tři 

transverzální arteriální větve. Digitální transverzální větev je umístěna na krčku 

střední falangy a proximální větev na bazi základního článku. 

V prstovém kanálu rozlišujeme dva druhy vin kul: krátká a dlouhá. 

Krátké vinkulum povrchového flexoru nalézáme v oblasti membranózní části velární 

destičky PIP a připojuje se k dekuzaci povrchového flexoru. Obsahuje hlavně větve 

proximální transverzální digitální arterie. 
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Obr.č. S: Anatomie šlachového aparátu, vinkula (prevzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie der 

Hand,1992) 

Krátké vinkulum dlouhého flexoru nalézáme v distálních dvou třetinách střední 

falangy. Zásobují ho větve jak z interfalangeální, tak z distální transverzální digitální 

arterie. (Variabilita viz Příloha č. 7) 

Ochiai et al. (1978) klasifikovali do pěti typů dlouhé vinkulum hlubokého flexoru a do 

tří typů dlouhé vinkulum povrchového flexoru. Různé kombinace těchto vinkulárních 

systémů jsou na každém ze čtyř prstů, přičemž určité modely pro ten který prst 
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převažují. Modely vinkulární distribuce je možné vztahovat ke známým problémům 

chirurgie ruky (33). 

3.1.10.4. Výživa synoviální tekutinou 

Postupem doby narůstají důkazy o tom, že synoviální tekutina hraje velkou roli uvnitř 

prstového kanálu. Weber prokázal mechanismus pumpy synoviální tekutiny uvnitř 

komplexu flexorové pochvy. Ta podporuje udržení chodu synoviální výživy šlachy. 

Kombinace transverzálních brázd a podélných řezů zasahujících do šlachové 

substance podporuje existenci mechanismu synoviální pumpy k udržení výživy 

šlachy. (33) 
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3.2. Biomechanika 

(viz Příloha č.8) 

Boyle a Blythe (197S) původně definovali a popsali umístění čtyř anulárních a tří 

zkřížených poutek v pochvách flexorových šlach na prstech rukou (14). Z učebnic 

anatomie již víme, že anulárních poutek je pět a zkřížená tři. (14, 27, 33) 

Z mnoha prací vyplývá (14), že se liší odpor a elasticita jednotlivých poutek na 

prstech. Anulární poutka jsou pevnější než poutka zkřížená - cruciformes (anulámí 

poutka = 2S až 3S N/mm a poutka zkřížená= S až 10 N/mm). Poutka A2 a A4 jsou 

silnější a odolnější proti ruptuře než poutka ostatní (A2 = 409N, A4= 209N). (14) 

Mnoho studií uvádí(Lin, 1989; Marco, 1998), že hlavní úlohu při fixaci šlachy ke kosti, 

mají poutka A2 a A4. Předpokládá se, že A2 poutka jsou nejdelší a nejsilnější 

z anulárních poutek (14). Tato poutka musejí odolávat síle ne jedné, ale dvou 

flexorových šlach při úchopu a stisku. Dvě anulární poutka A2, A4 jsou skutečná 

interoseální- mezikostní poutka, která se upínají přímo na kost přes proximální a 

mediální falangy. Ostatní anulární poutka zasahují do volární ploténky a mohou být 

pokládána za poutka kloubů spíš, než za fibrooseální poutka. Dále jsou tato poutka 

A1, A3 a AS, podobně jako poutka zkřížená, mnohem více elastická (14) 

Ze studie Lina et al. (1990) vyplývá, že anulární poutka, která se upínají do kosti (A2, 

A4) jsou mechanicky nejsilnější. Jsou méně poddajná než poutka A1, A3, AS 

(poutka, upínající se na volární ploténku) a podléhají nejmenší deformaci. Poutka, 

která se upínají na volární ploténku, mění svoji pozici při flexi prstů. Také jsou 

c 

mnohem více poddajná (kromě A 1 poutek) a 

mají svou maximální sílu znatelně nižší, než 

poutka upínající se do kosti. (14) 

Fibrooseální šlachové pochvy jsou nezbytné 

pro normální funkci lidského flexorového 

aparátu ruky. Bez dostatečného systému 

poutek, vzniká různý stupeň tětivy fexorových 

šlach a snižuje se síla úchopu a stisku (14). 

Obr.č.9: Oddálení šlachy a tětivový efekt při ztrátě 

poutek A 1 a A2 (převzato e.Schmidt: Chirurgische 

Anatomie der Hand, 1992) 
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Uspořádání flexorových šlach a jejich pochev na lidských prstech předpokládá 

snížení tření na minimum tak, aby se maximálně optimalizovala funkce. Z některých 

studií vyplývá, že přítomnost tření může mít ale také funkční význam. 

Například interakce mezi šlachami a šlachovými pochvami u netopýrů je názornou 

ukázkou toho, že tření umožňuje těmto živočichům volně viset na prstech bez 

svalové aktivity. Tento stav, nazýván také mechanismem zamčených šlach (QUINN 

1990, 1993) může vysvětlovat, proč lezci mohou odolávat obrovským silám, které jsou 

vyvíjeny na flexory prstů při úchopu velmi malých chytů. Flexory lezců přitom 

nevykazují proporcionálně větší koncentrickou svalovou sílu ve srovnání s nelezci 

(Watts et all., 1996) (31). 

Tření, které vzniká mezi šlachou a poutky může lépe vysvětlit mechanismus vzniku 

poranění A2 poutek (Bollen 1990, Gabl 1998). Schweizer et al., se pro svou studii 

pokusili vytvořit metodu, která by přesně určila efekt tření mezi flexorovou šlachou a 

poutky na lll.a IV. prstu lidské ruky in vivo při vysokém zatrženi. Výsledky jejich 

studie podpořily mechanismy zamčených šlach (Tendon Locking Mechanism) (Quinn 

et al., 1993) a mechanismy komprese šlachy (Tendon Compresing Mechanism- kde 

je šlacha FDP cirkulárně přitlačena chiasmou tendinum povrchového flexoru a 

poutkem A2). Rozdrl od maximální excentrické k maximální koncentrické síle se lišil 

více u PIP kloubu než při flexi zápěstí. Také přítomnost trhaných pohybů ukázala, že 

je při tomto pohybu přítomna třecí síla. (31) V průběhu lezení při používání 

zalomeného úchopu, dosahuji síly působící na konečky prstů hodnot až 180N 

z čehož vyplývá, že teoretická síla šlachy flexoru působící na A2 poutko, dosahuje 

hodnot okolo 400-800 N (31). Tyto hodnoty se blíží, nebo dokonce přesahují 

maximální sílu (407 N, LIN et al. 1990). Tření v průběhu zalomeného úchopu se 

může vyskytnout podél poutek A1 a A2 a na zápěstí, protože v těchto oblastech je 

přítomno klouzání šlach. Dle Uchiyamy (1995) je tření zjevně nejvíce typické při 

zahnutí na distální hraně poutka A2 (31 ). 

Ze studie Rexe a Marca, ve které testovali vznik tětivového efektu na 21 prstech 

kadaveru vyplývá, že aby se vytvořil jasný tětivový efekt je nutná ruptura všech tří 

anulárních poutek A2, A3 a A4. Izolovaná ruptura poutek A2 a A4 nezpůsobí klinicky 

viditelný tětivový efekt šlachy hlubokého flexoru. V jejich studii ani jednou nedošlo 

k ruptuře poutka A 1. (22) 
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3.2.1. Význam rozcvičení prstů před lezením 

Schweizer (2001) provedl studii, ve které měřil in vivo oddálení flexorové šlachy od 

kosti před rozcvičením a po něm. Vzdálenost efektu tětivy flexorových šlach byla 

měřena na sedmi lezcích (závěrný úchop) a šesti lezcích s otevřeným úchopem 

(izolovaný FDS). Zevní síla, která působila na konec prstu byla 30 N. Největší 

tětivový efekt byl prokázán při závěrném úchopu po rozcvičení, kde oddálení dosáhlo 

1,75 mm přes PIP kloub. Při otevřeném úchopu, nebylo oddálení větší než 0,2mm při 

stejném zatížení. Po rozcvičení se vzdálenost šlachy od kosti, v místě distální hrany 

A2 poutka, zvětšila při závěrném úchopu o 0.6 mm (30%, z 1,15 na 1,75mm). 

Rozcvičení čítalo asi 100 cviků, které zahrnovaly 50 cyklicky se opakujících 

závěrných úchopů pro každou ruku a nebylo doplněno o žádnou jinou rozcvičovací 

techniku. Z toho vyplývá, že je nutné udělat alespoň 100 pohybů pro adekvátní 

rozehřátí a připravenost šlachového aparátu na vysokou zátěž. (30) 

Obr.č.1 O: Uspořádání poutek A2,A3 a A4 podél flexorové šlachy. Efekt tětivy před (c) a po rozcvičení, 

které vedlo ke zvýšení momentálního ramene síly šlachy FDP v místě PIP kloubu o 3%. (převzato 

e. Schweitzer, Biomechanical Properties of the Crimp Grip Position in Rock Climbers, 2001) 
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3.2.2. Úchop 

Sportovní lezení se v posledních letech stalo velice populární sportovní aktivitou a to 

jak na úrovni amatérské, tak závodní. Obtížnost lezených cest se zvýšila a stále 

zvyšuje. Vzhledem k tomu vzrůstají i nároky na kosti, klouby a měkké tkáně prstů. 

(Bollen, 1990) Celá váha těla musí být občas držena pouze distálním falangem na 

malých lištách nebo dírkách, které jsou hluboké pouze několik milimetrů.(24) 

Ruce jsou pro lezce nástrojem, na kterém visí vahou celého těla na lištách ne větších 

něž 5mm. Ohromné síly působí přes měkké tkáně prstů a rukou a lezecké obtíže 

často přecházejí do chronicity díky repetitivnímu užívání podobných chytů a 

neschopnosti většiny lezců adekvátně regenerovat. (1 O) 

Každý individuální a do jisté míry jedinečný úchop je zprostředkován souhrou svalů, 

uvedených i neuvedených v kapitole anatomie. Proto je třeba trénovat nejen flexory, 

jak by se snad někomu mohlo zdát, ale i extenzory prstů a zápěstí, jejichž vzájemná 

funkce upravuje sílu stisku. (24) 

Různé lezecké techniky úchopu mohou vést k různým úrazům ruky. (18) 

Hluboký flexor (FDP) je schopen vyvinout největší sílu při natažených MCP kloubech. 

FDS je slabým flexorem v PIP kloubech, maximální sílu vyvine, stejně jako FDP, při 

natažení v MCP kloubech. (24) 

Uspořádání vazů a tvar kloubu limitují možnosti pohybu kloubu. Na rozdíl od 

kulovitých MCP kloubů jsou mezičlánkové (IP) klouby kladkovými, tj. nejsou 

uzpůsobené pro rotaci nebo páčení do stran. Stěnové lezení je biomechanicky 

příznivější než lezení spár, ve kterých jsou prsty vystaveny velkým rotačním silám a 

páčení do stran (24) 

Lezci často používají specifickou zalomenou - závěrnou pozici prstů (crimp grip) při 

úchopu malých lišt. Při tomto úchopu jsou PIP klouby ohnuty zhruba v 90° a DIP 

klouby jsou maximálně hyperextendovány. V průběhu této pozice kloubů prstů se 

vytváří triangulační kopie skeletu flexorových šlach a působí velikou silou na poutka 

flexorů a může tak způsobit poranění či syndrom z přetížení (při poranění tětiva). (28) 
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Obr.č.11 : Tětiva 

flexorových šlach při ztrátě 

poutek a jejich funkce při 

:- flexi prstů. 1) Normální 

sevřeni do pěsti při 

intaktních poutkách 2) 

Ztráta poutka A 1 neovlivní 

plnou flexi prstů, 3)Při 

ztrátě poutek A 1 a A3 je 

nutná k plné flexi zvýšená 

síla flexoru, 4) Ztráta 

poutek A2 a A4 již nedovolí 

plnou flexi prstů, 5) Při 

zachováni pouze A2 poutka nenr plná flexe prstů, 6) Při ztrátě všech poutek se zachováním A4 poutka 

se výrazně zvýšl deficit dovření do flexe. (podle Tubiana, 1980) (17) 

Ve skoro všech lezeckých úchopech se lezec spoléhá na taktilní vjem z druhého a 

třetího prstu a sílu především čtvrtého prstu. (18) 

V různých zdrojích nalezneme různý počet úchopů, které autoři pokládají za 

základní, jako jsou úchopy otevřený, závěrný, dírkový, špetkový (18) , či svislý, 

spárový a další (24) 

Pro úplnost bychom se měli při stěnovém lezení a boulderingu zmínit o šesti 

základních technikách úchopu: 

3.2.3.1. Závěrný úchop 

Nejvíce prstům škodí tzv. závěrný úchop (angl. cling grip či crimp grip) s prohnutými 

distálními mezičlánkovými klouby (DIP v hyperextenzi) (24) 

Až 90% lezců využívá zalamování prstů při držení malých říms (obr.č.12), kde PIP 

klouby ohnuty zhruba v 90° - 1 ooo a DIP klouby jsou maximálně hyperextendovány, 

aby byl lezec schopen udržet opravdu malé chyty. (Bollen, 1988; Marco et al., 1998). 

Při tomto úchopu působí na DIP kloub a na velární ploténku velké pasivní (a 

neovlivnitelné) síly. Šlacha FDP bývá maximálně namáhána. Také síly, které vznikají 

v prstových kloubech, dosahují maxima, a jsou nesrovnatelně vyšší než zátěž v 

běžném životě a mohou převyšovat toleranci tkání. 
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Jestliže se lezec o tělesné hmotnosti 72 kg drží chytů třemi prsty každou rukou, je 

každý z nich, bez ohledu na tření, zatížen silou 12 daN (120 N). Při závěrném 

úchopu je pak DIP kloub zatížen 44,4 daN, tah za šlachu činí 59,9 až 73,6 daN a PIP 

kloub je přetěžován na střih. (24) 

U lezců, kteří dávají přednost tomuto úchopu, lze velmi často zjistit poškození velární 

ploténky PIP kloubu a poškození DIP kloubu. Také nedostatečná trénovanost resp. 

slabost hlubokého flexoru prstů nutí k hyperextenzi DIP kloubu. 

Opice, které jsou k lezení přizpůsobeny, zpravidla nemohou pasivně prohnout DIP 

kloub a držet se tímto způsobem. Lidská ruka se přizpůsobila k manipulaci s 

předměty, při němž je tento pohyb výhodný a hyperextenze dává lezci pocit stability 

kloubu. Z pracovního lékařství je však znám vyšší výskyt zánětů kloubů u profesí s 

analogickou zátěží. (24) 

Obr.č.12: Působení sfly pri závěrném úchopu, šipka ukazuje směr síly (podle M.A. Duval, 1986) (17) 
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3.2.3.2. Otevřený úchop 

Otevřený úchop (angl. open hand grip) je výhodnější a druhý nejčastější. (obr.13) 

DIP klouby jsou flektovány od 50° do 70° a PIP klouby jsou extendovány nebo 

flektovány jen lehce. (30) 

Šlacha FDP může být natažena do maxima, tj. maximální silou. Tlak na velární 

ploténku je menší. Velké síly nutné pro ohnutí nebo natažení PIP kloubu jsou buď 

silně redukovány nebo úplně vyloučeny. Oproti závěrnému úchopu se tah za šlachu 

sníží na 12,2 daN. Ruka se může lépe přizpůsobit tvaru skály, klouby ke skále 

přilehnou a jsou méně namáhány. četné zkušenosti ukazují, že tento úchop lze 

využívat častěji, než se předpokládá. Toto držení prstů je typické pro opice 

pohybující se po stromech. Nácvik úchopu je ale poměrně obtížný. (24) 

Force 
ďarrachement 

Obr.č.13: Působení síly pfi otevřeném úchopu, šipka ukazuje směr síly. Působící síla je rovnoměrně 

rozložena mezi poutka A2 i A4 (podle M.A.Duval1986) (17) 
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3.2.3.3. Svislý úchop 
Svislý úchop (franc. "en pointe"; obr. 14) je pro 

konečky prstů velmi bolestivý (tzv. nehtové 

chyty). Z biomechanického hlediska by byl tento 

úchop pro nejmenšf chyty ideální. V případech 

slabého hlubokého flexoru je značně 

přetěžováno pouzdro DIP kloubu. (24) 

Obr.č.14: Svislý úchop 

3.2.3.4. Spárový úchop 
Spárový úchop (angl. Jam, crack climbing) (obr.č.15) křiví klouby a vystavuje je 

nepřirozeným tlakům, které jsou příčinou zánětů (24). Není zde nutná taková síla 

flexorů, jelikož prsty jsou drženy uvnitř spáry, zrotovány až do té míry, že jsou ve 

skále "zamčeny". Síla torze působící na klouby prstů je velice vysoká. Může zde 

docházet k dislokacfm kloubů, rupturám kolaterálních vazů, k avulzfm, či syndromům 

karpálního tunelu z opakovaných pohybů a 

přetížení v oblasti jak prstů, tak i zápěstí. (1 O, 

18) 

Obr.č.15: Spárový úchop 
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3.2.3.5. Dírkový úchop 

Držení se v kapse, dírce (angl. pocket grip) představuje obrovskou koncentraci sil. 

Jakákoliv odchylka tahové síly do strany je spojena s velkým rizikem poškození 

kloubů. Tento chyt je používán zpravidla prostředníkem, který je z prstů nejsilnější a 

nejdelší a je také nejčastěji přetěžován a zraňován. (24) Některé rozdíly v uspořádání 

svalových bříšek v oblasti ruky u různých lidí vysvětlují, proč se některým lezcům zdá 

tento chyt méně bolestivý než jiným, i proč při smykovém působení sil dochází k 

neobvyklým lokalizacím poranění. Na namáhání kloubů bolestivost však vliv nemá. 

(24) 

Tento úchop je pro lezce velice náročný a je zde vysoké riziko zranění, jelikož šlacha 

a šlachový aparát prstu musí odolával sfle vzniklé držením celé váhy lezcova 

těla.(18) 

Při tomto úchopu je většinou PIP kloub ve flexi okolo 10-20° a OIP okolo 40°. 

Při tomto úchopu může vzniknout kromě ruptur šlachových poutek také distenze či 

ruptura m.lumbricalis. Při držení jednoprstové díry prsteníkem či malíkem dochází 

k posunu šlachy hlubokého flexoru tak, že se zvětší vzdálenost mezi dvěma začátky 

třetího nebo čtvrtého m.lumbricalis. Tak může dojít k disrupci a roztržení tohoto 

svalu. 

Ve všech (třech) případech v této studii (Schweizer, 2002) byl poškozen IV.prst. Při 

ruptuře tohoto svalu byl zaznamenán otok a bolest v oblasti dlaně a proximálně na 

prstu. Poškození funkce šlachy ani postižení poutek nebylo klinicky potvrzeno. (32) 

(obr č.16) 
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Obr.č.16: Jednoprstový úchop, lll.prst. Poškození m.lumbricales při zátržení IV.prstu. Při posunu 

hlubokého flexoru IV.prstu (FDP R} a hlubokého flexoru lll.prstu (FDP M} při držení jednoprstové díry 

se zvýší rozpětí mezi dvěma začátky třetího lumbrikálního svalu (L} (ve směru černých šipek) Tím 

může dojít k roztržení. (podle Schweizera, 2002} 

3.2.3.6. Stisk 
Stiskový úchop (ang. Pinch grip) vzniká, je-li chyt držen mezi prsty a palcem. 

Obr.č.17: Stisk 

Uvedených šest druhů úchopů nebo "drženi se" má obrovské množství kombinací, 

jejichž využití záleží na fantazii lezce a jeho přirozenosti. (24) 
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3.2.4. Srovnání úchopu závěrného a otevřeného 

Biomechanické souvislosti při vzniku úrazu u závěrného úchopu jsou poměrně jasné. 

(30) 

Je ale více důvodů, proč se upřednostňuje úchop se zalomením prstů (crimp grip) 

oproti otevřenému úchopu (open grip)(30). Lezci upřednostňují tento typ úchopu 

především na malých lištách a ostrých hranách a při spíše konkávním tvaru 

v podélné ose distálního falangu. Předchází tak poranění kůže o ostré hrany, které 

bývají bolestivé. Jen u tohoto úchopu je lezec schopen použít navíc palec a zvýšit tak 

sílu při držení malého chytu (obr č.18). Aby byl lezec schopen zajistit si co největší 

kontakt s chytem, je potřeba zalomit jeden nebo více prstů tak, aby kompenzoval 

nestejnou délku prstů. Flexe PIP kloubu zvětšuje momentální páku flexorových šlach 

v tomto koubu (AN et al., 1983; Mesner et al., 1995) a zvyšuje sílu úchopu. 

Nejefektivnější a nejsilnější úhel v PIP klubu je mezi 90° až 100°, který nacházíme 

právě při zalomeném úchopu. Otevřený úchop se pro porovnání využívá častěji pro 

držení oblých, kulovitých a anatomicky tvarovaných chytů, stejně tak jako držení 

malých jednoprstových děr bez ostrých hran (obr.č.15). Otevřený úchop se zdá být 

mnohem více fyziologický a nevykazuje takové riziko vzniku úrazu podpůrného 

flexorového aparátu a poutek (30). 

Obr.č.18: Závěrný úchop s palcem pro zvýšení sily 
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3.3. KINEZIOLOGIE 

3.3.1. Akrální oblast horní končetiny- zápěstí a ruka 

Tato oblast vytváří přímý kontakt se zevním prostředím a tělem, jestliže se snažíme 

něco uchopit - udržet nebo uchopenému předmětu udělit zrychlení - odhodit. 

Motorika této akrální oblasti končetiny patří již do oblasti jemné motoriky, kde hraje 

větší roli pohybová koordinace než svalová síla. (34) 

Pohyby zápěstí a ruky 

Anatomicky je sice možno rozlišovat zápěstí a ruku, ale tyto struktury tvoří jeden 

funkční celek ruky. Segmentální uspořádání této části horní končetiny je velmi 

komplikované, uvážíme-li existenci 27 kostních segmentů v této oblasti. Pro 

diagnostiku je třeba znát dvě řady osmi karpálních kůstek. 

Dalšími kostmi je 5 metakarpů a 14 falangeálních kůstek. 

Pohyblivé kloubní spojení je pro dobrou funkci ruky předpokladem, a proto je 

vyšetření jak kloubní vůle, tak pasivního rozsahu pohyblivosti těchto segmentů při 

exploraci velmi důležité. 

Každý kloub má vždy příslušné kloubní pouzdro, které je zpevněno relativně silným 

ligamentózním aparátem. Tato· vazivová tkáň pouzder a ligament bývá zdrojem 

retrakcí a tím pohybového omezení jednotlivých segmentů. 

3.3.1.1. Funkce ruky jako celku 

Je dána funkcí úchopovou. 

I když svalovým testem můžeme přibližně hodnotit funkci hlavních svalových skupin 

na ruce, není možno tímto testem vystihnout dokonale funkci ruky, která závisí na 

dokonalé koordinaci akrálních svalových skupin řídících prsty a ruku s proximálněji 

uloženými skupinami, které zajištují polohu a postavení ruky, předloktr i paže během 

pohybového úkonu. 

Rozsah pohybů v metakarpofalangeálniích kloubech 

Rozsah flexe- extenze v tomto skloubení je asi 100° a pohyb v tomto směru je řízen: 
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1.zevními dlouhými svaly, 

2.vnitřními krátkými svaly. 

Rozsah abdukce- addukce je asi 45°. 

Rozsah flexe - extenze v proximálních interfalangeálních kloubech je asi 100° 

stupňů a rozsah v distálních kloubech je asi 70°. 

Základní pohyby zápěstí 

Radiální dukce- pohyb za palcem - maximálně 15° 

Ulnární dukce- pohyb za malíkem - asi 45° 

Palmární flexe (flexe)- pohyb do pěsti- asi 80° 

Dorzální flexe (extenze)- pohyb vzhůru -asi 80° 

Funkce svalů zajištujících pohyby zápěstí je vždy komplexní. Sólová izolovaná 

funkce svalů se nevyskytuje. 

Flexory prstů ohýbají zápěstí při uchopení většího předmětu. Extenzory prstů 

extendují zápěstí při sevření prstů. M. abductor policis longus a m. extenzor policis 

brevis mohou rovněž abdukovat zápěstí (provádět radiální dukci), pokud nezačne 

působit m. extenzor carpi ulnaris. Při jeho současné činnosti dojde pouze k abdukci 

palce. Funkce m. extenzor carpi radialis longus je nutná pro udržení středního 

postavení ruky. Při jeho paréze má ruka tendenci trvale k ulnární dukci. 

Synergie extenzorů zápěstí a flexorů prstů 

Při extenzi zápěstí jdou prsty do flexe. Účinnost flexorů prstů je jen asi 25% při flexi 

zápěstí než při jeho současné extenzi. 

Synergie flexorů zápěstí s extenzory prstů 

Při flexi zápěstí dochází k extenzi bazálních článků prstů a flexe prstů je v tomto 

postavení velmi oslabena. Tyto jemné souhry se mohou snadno porušit vadným 

postavením segmentů, např. po kolesově fraktuře radia. 

Základní pohyby prstů 

Prsty jsou díky svým mnoha článkům schopny velmi složitých pohybů. Všechny tyto 

pohyby jsou realizovány složitou souhrou mezi dlouhými a krátkými flexory a 

extenzory prstů a mezi svaly mm. lumbricales a mm. interossei. 
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Například utvoříme-li z prstů háček, m. interossei se uvolní a pracují jenom dlouhé 

flexory. 

Ruka je velmi jemný nástroj, značně flexibilní a její správná funkce je závislá na 

schopnosti stereognozie, tj. poznávání předmětů hmatem a zjišťování jejich 

prostorových vztahů. Hlavní informace jsou zprostředkovány aferencí jednak kožní a 

jednak proprioceptivní. Značnou úlohu při tom hraje nervus medianus, který je 

hlavním dodavatelem senzorických informací. 

Ruka je schopna velmi složitých a precizních úkonů zcela bez kontroly zraku a má 

velmi dobrou prostorovou orientaci. 

3.3.2. Ruka - úchopy 

Úchop je hlavní nikoliv jedinou funkcí ruky. Úchopový reflex se objevuje již u 

novorozenců a má 4 fáze: 

1) detense- natažení prstů, třeba jen části 

2) concluze- sevření ( různou silou ) 

3) retence- držení v sevření 

4) relaxace- uvolnění stisku 

3.3.2.1. Hlavní typy úchopu 
Úchopovou funkci lze rozdělit zhruba na šest hlavních variant úchopu, z nichž čtyři 

potřebují funkci thenaru (podle Kapandjiho). (34) 

Pro tuto práci jsem vybrala úchopy, které jsou podobné těm, které se využívají při 

lezení. 

Úchop se subterminální opozicí palce a ukazováku (pinzeta) 

Jde o uchopení malého předmětu mezi bříška palce a ukazováku. Vyžaduje to 

intaktní funkci FDS pro ukazovák a pro palec m.flexor pollicis brevis, m.interosseus 1., 

m.abductor pollicis brevis, m.adductor pollicis a m.opponens pollicis. (34) Tento 

úchop je podobný úchopu při lezení, zvaném "pinch" grip, kde k ukazováku se 

většinou přidávají i ostatní prsty (viz kap.3.2.3.6.). 
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Úchop palmární s palcovým zámkem 

Vyžaduje intaktní flexory a extenzory prstů, všechny svaly thenarové, především 

m.adductor pollicis a m.flexor pollicis longus. (34) 

(viz kap. 3.2.3.2.) 

Úchop digitopalmární (mezi dlaní a prsty) 

Při tomto úchopu se nepoužívá palec. Tento úchop vyžaduje intaktní flexory a 

extenzory prstů. (34) 
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3.4. Specifika sportovního lezení 

V dnešní době se sportovní lezení stalo velice oblíbeným a rychle se rozšiřujícím 

sportem na světě. S prudkým vzrůstem umělých lezeckých stěn, kde je poměrně 

dobře zajištěna bezpečnost, si může téměř každý, i úplný začátečník, tento sport 

vyzkoušet. Lezení na přírodní skále je pouze jednou disciplínou ze skupiny sportů, 

která se řadí mezi horské sporty či skialpinismus. 

Disciplíny, které mají spojitost s alpinismem zahrnují pobyt ve vysokých nadmořských 

výškách, techniky nutné k přežití, pohyb po ledovci, lezení v ledu a lezení na skalách. 

(23) 

Lezení na skalách můžeme rozdělit na 1) tradiční lezení (free rock climbing), 

2)několikadélkové lezení (big wall climbing) a 3) sportovní lezení. (23) 

Sportovní lezení znamená lezení jak na skalách, tak na umělých stěnách. Používá se 

speciálního vybavení k jištění lezce se snahou snížit riziko většího pádu na minimum. 

Lezec zdolává vertikální směr pouze za využití své vlastní síly a schopností. 

3.4.1. Terminologie 

Na umělých stěnách můžeme lézt s pomocí lana, nebo zvolit formu bez použití lana 

na nízkých stěnách, která se nazývá "bouldering" (z angl. boulder - balvan). 

Při stěnovém lezení používá lezec různorodých chytů mnohdy skrytých, od malých 

boulí, hran, kapes, lišt až po větší, pro ruce i nohy, častokrát několik set metrů nad 

zemí. (1 O) Umělé stěny se snaží simulovat lezení na přírodní skále a zajistit širokou 

variabilitu chytů a situací, které mohou v přírodě nastat. 

Bouldering je lezení na velkých kamenech či umělých stěnách většinou maximálně 

do výše 5 m od země bez jištění, pouze se zajištěním měkkého dopadu, doskoku. 

Bouldering rozvíjí lezcovu sílu a nacvičování těžkých pohybů, s maximálním 

snížením rizika velkého úrazu z pádu. Jelikož lezec při tomto typu lezení opakovaně 

zkouší těžké pohyby s maximálním silovým vypětím, bývají lezcovy ruce velice 

zatěžovány. (1 O) 

Zatímco v lezení na obtížnost a na rychlost jsou největší nároky kladeny na 

vytrvalostní sílu svalů horních končetin, vyžaduje bouldering sílu maximální. (24) 
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Další zmínka by měla patřit cílenému posilování na speciální desce zvané "Campus". 

Jedná se o lehce převislou překližkovou desku, na které jsou přišroubovány dřevěné 

lišty o malé hloubce (1 až 3 cm), vzdálené od sebe ve stejných intervalech. Po těchto 

lištách lezec ručkuje vzhůru a nazpět bez použití nohou. Toto cvičení je zaměřeno na 

získání maximální síly prstů, především pro úchop malých lišt, a dále na posílení celé 

horní poloviny těla. Tento trénink ale vyžaduje již základní schopnosti a sílu a není 

vůbec vhodný pro začátečníky (17). 

3.4.2. Obtížnost - Klasifikace lezeckých cest 

Klasifikační stupnice UIAA - volné lezení 

I - Lehké: Nejjednodušší forma skalního lezení, ne však chodecký terén. 

K zabezpečení rovnováhy je třeba rukou. 

ll - Mírně těžké: Začátek lezení, při kterém je vyžadována technika tří pevných 

bodů . 

111 - Středně těžké: Na exponovaných místech se doporučuje mezijištění. Trénovaní 

a zkušení lezci mohou překonávat úseky tohoto stupně ještě bez použití lana. 

IV - Těžké: Na tomto stupni začíná opravdové lezení. Dostatečné lezecké 

zkušenosti jsou nezbytné. Delší lezecké úseky většinou vyžadují více mezijištění. 

Jištění lanem je už obvyklé i u zkušených a trénovaných horolezců. 

V- Velmi těžké: zvyšuje se počet mezijištění. Lezení klade zvýšené nároky na 

fyzickou kondici, techniku a zkušenosti. 

Vl - Neobyčejně těžké: Lezení vyžaduje velmi dobré schopnosti a výbornou 

trénovanost. Velká expozice se často spojuje s malými možnostmi zajištěn í. 

Vll - Mimořádně těžké: Lze zvládnout jen zvýšenou trénovaností. I dobří lezci 

potřebují často speciální přípravu pro určitý druh skály, aby úseky tohoto stupně 

přelezli spolehlivě a bez pádu. Vybroušená technika jištění je nezbytná. 

Vlil -X- stupňování předchozích obtrži, velmi vysoké nároky na speciální přípravu, 

výstupy a úseky krajních stupňů lze často zvládnout až po předchozím nácviku 
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a získání pohybových návyků. V současnosti je horní stupeň této kategorie vrcholem 

v lezení OS (přelezení na 1.pokus jako prvolezec) pro nejužší světovou špičku. 

XI- současná hranice lezeckých možností ve volném lezení, předchozí nacvičování 

zpravidla nezbytné, k překonání jsou nezbytné ideální podmínky (vnější i psychické), 

taktéž naprosté soustředění na výkon. 

Dodatečně byly od ll. stupně přidány mezistupně, které se značí +, nebo - a slouží 

k dalšímu, jemnějšímu rozlišení obtížnosti. Od slovního hodnocení vyšších stupňů se 

po otevření klasifikace v roce 1978 upustilo a dnes se slovní hodnocení nepoužívá 

ani u stupňů nižších. 

Toto hodnocení obtížnosti je pouze subjektivní a vychází ze zkušenosti lezce, který 

cestu vytvořil. 

Pro úplnost uvádím tabulku s převodem mezi klasifikacemi, které se celosvětově 

používají. (Příloha č.9) 
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3.5. Přehled možných úrazů a postižení ve sportovním lezení 

Tři čtvrtiny vrcholových i rekreačních sportovních lezců se setká s úrazem horní 

končetiny. Většina, 60% těchto poranění se týká ruky a zápěstí, zbylých 40% se dělí 

mezi poranění lokte a ramene. Většina poranění jsou záněty šlach po předchozím 

přetažení šlachového aparátu, mikrotraumata nebo iritace flexorového aparátu. 

Nicméně více než 30% těchto poranění u více než 50% vrcholových sportovních 

lezců se týká proximálního interfalangeálního prostoru (PIP). Tato poranění jsou 

mnohem vážnější a sestávají z rozličných stupňů přepětí úponů flexorových šlach, 

ruptur fibrózních pochev flexorových šlach a přetažení kolaterálních vazů PIP kloubů. 

časná změna v tréningovém plánu, strečink a změna cvičebních návyků a podpůrný 

taping prstů je nutný pro léčbu, prevenci a rehabilitaci těchto sportovců. (23) 

3.5.1. Úrazy při spotrovním lezení 

Nejčastější úrazy při sportovním lezení postihují ruku a zápěstí. Převážnou většinu 

zranění představuje poranění šlachy prstů a šlachových poutek. Čím je vyšší 

intenzita lezení v průběhu lezecké kariéry, tím častěji můžeme očekávat tato 

poranění. (15) 

Hlavní predispozicí ke vzniku úrazu při sportovním lezení je přetrénovanost a 

prodloužený intenzivní trénink. Svalové dysbalance a snížení svalové výkonnosti se 

může podepsat na většině různých úrazů. Opakované úchopování a posilování bez 

dostatečného strečinku a nedostatečné posilovaní antagonistických skupin může 

vést k relativnímu zkrácení těchto svalů, dokonce až ke kontrakturám.(23) 

Úrazy se nejčastěji týkají šlachového aparátu, především prstů, což je způsobeno 

přetížením a užíváním různých způsobů úchopu. Nejčastěji dochází k přetížení a 

následnému zánětu, parciálním a úplným rupturám šlachového aparátu - poutek 

prstů. Dále se zde mohou objevit úrazy vzniklé následkem přetížení či násilí, jako 

vykloubení s následným poškozením kloubních pouzder. Zlomeniny bývají 

způsobeny násilným mechanismem a bývají méně časté v porovnání s postižením 

šlach a kloubů. (24) 

Dosahování stále vyšší obtížnosti lezeckých výstupů v posledních dvaceti letech 

provází častější výskyt poranění pohybového ústrojí lezců, a to (24): 
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1. úrazy , tj. náhlá jednorázová poranění (např. zlomeniny, natržení nebo přetržení 

šlachy či kloubního vazu) 

2. chronické (trvalé) degenerativní změny (např. artróza nebo vznik nestabilního 

kloubu), tj. déletrvající nebo opakující se potíže (vždy následek neadekvátního léčení 

a nedostatečného zhojení) a přechodným typem mezi oběma stavy je 

3. mikrotrauma, tj. poškození z nadměrné námahy (přetížení), v důsledku 

opakovaného nebo stálého mechanického přetěžování na hranici meze pevnosti 

tkání (analogie s "únavou materiálu"), při dlouhodobém nepoměru mezi velikostí 

zátěže a možnostmi přizpůsobení tkání. 

Tento nepoměr může způsobit příliš vysoká zátěž, běžná zátěž za nefyziologických 

podmínek, nefyziologické provádění pohybu nebo snížená tolerance tkání.(25) 

Stavy přetížení pohybového ústrojí se projevují na kostech únavovými zlomeninami, 

na svalech křečovým namožením, na šlachách zánětem (tenosynovitis) a 

nemocněním úponů (entezopatie), částečnou až úplnou rupturou šlachy a na 

kloubech poškozením chrupavky a rozvojem artrózy. Lezce postihují nejčastěji 

poranění a poškození prstů a ruky (dále lokte, ramenního kloubu, páteř - a to 

zejména krčního a dolního bederního úseku a nohou). Podle postižených tkání resp. 

funkčních jednotek je třeba rozlišit poranění kůže, zlomeniny kostí, záněty úponů 

šlach, záněty, částečné či úplné přetržení šlach a jejich pochev, poškození svalů, 

kloubů a nervů.(24) 

3.5.2. Poranění prstů a ruky - přehled, příčiny vzniku a diagnostika 

Nutno zdůraznit účinné léčení i drobných kožních poranění (oděrky, popálení apod. 

při manipulaci s lanovou brzdou a lanem). Nekróza měkkých částí bývá výjimkou, 

avšak může mívá devastující následky.(24) 

Poranění měkkých tkání na konečcích prstů je asi nejčastějším poraněním. Téměř 

každý lezec měl nějaké takové poškození, které je výsledkem kombinace silného a 

prodlouženého tlaku. (1 O) 

Zlomeniny jsou působeny velkým zevním násilím, při rotačních silách dochází 

k luxačním fakturám, pád kamene může způsobit tříštivou zlomeninu. Při pádu na 

ruku je nutné vyloučit špatně se hojící zlomeninu člunkové kosti. 
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Dále je potřeba se věnovat nejčastějším poškozením - poraněním a zánětům šlach a 

natržení a přetržení šlachových poutek na prstech rukou. Pozornost by si zasloužila i 

poranění svalů, jejichž ruptury se hojí nejméně 2-3 týdny, při nutnosti sešití následuje 

znehybnění na zpravidla 4 týdny (24). 

Zánět šlachy flexoru je charakterizován otokem bříšek prstů, na NMR je vidět 

hromadění tekutiny, vyšetření ultrazvukem prokáže "halo fenomén" kolem šlachy 

(12). Výskyt "chronických otoků prstů" je syndrom vyskytující se často u mladých 

lezců: podkladem je hypertrofie, chronický zánět synovie a ztluštění kloubních 

struktur. 

3.5.2.1. Zánět šlachové pochvy - tendovaginitidy 

Oproti zánětu šlachy je mnohem častějšfm nálezem u sportovních lezců zánět 

šlachové pochvy. Přesto bychom měli chápat šlachy, jejich pochvy a poutka jako 

funkční jednotku. Přfliš velké zatížení může vést ke vzniku zánětu šlachové pochvy, 

která oteče a ztížf tak pohyb šlachy v jejím průběhu a podílí se tak i na její iritaci. 

Následkem iritace začne tělo produkovat více fibrinu, což opět zhoršuje celou situaci. 

Pomalu začínají vznikat srůsty. Tendovaginitida se pro lezce může stát jedením 

z nejhorších začarovaných kruhů. Vzniká následkem přetížení, které je pro lezectví 

poměrně časté. Jestliže se budeme snažit tento stav překlenout například pomocí 

tejpingu, může se stát, že po několika týdnech se může objevit slyšitelné vrzání, 

drásoty a praskáni. Tento stav bychom v žádném případě neměli přehlížet. Tento 

stav vyžaduje cílenou léčbu a fyzioterapii, jinak může vzniknout chronický zánět, 

jehož další léčba je velmi svízelná. (28) 

Jakmile již jednou propukne nějaká tendopatie, léčba může být problematická. Krátká 

pauza v lezenf často přinese rychlou úlevu. Tato úleva ovšem velmi rychle mizí a 

symptomy bývajf při návratu k lezení mnohem horší. (23) 

Příčiny vzniku tendovaginitidy: 

• Zalamování prstů (nejčastěji při boulderingu), 

• Opakované jednostranné přetížení (Campus - cvičení na umělé desce s velmi 

malými stejnými chyty) 

• Nedostatečná regenerace mezi tréninky 

• Lezení při špatné kondici (vyčerpání, nemoc) 
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Příznaky tendovaginitidy: 

• Tupá bolest v ruce 

• Bolest při pohybu a protažení 

• Vrzavý zvuk v průběhu šlachové pochvy 

• Otékání, občasné zarudnutí 

• Šlacha flexoru citlivá na tlak 

3.5.2.2. Lupavý prst 

Zánět šlachy a šlachové pochvy se projevuje bolestí podél jejího průběhu, často až 

do dlaně, třecím šelestem a případnou tvorbou uzlíků na šlaše a vznikem tzv. 

"lupavého prstu". 

Lupavý prst- stenozující tendovaginitida "trigger finger" je postižení, které nejčastěji 

vzniká v důsledku přetížení či opakovaného mikrotraumatu. Jedná se o ztluštění 

šlach v predilekčním místě jejich průběhu poutkem, které se tak stává relativně 

zúžené a nedovoluje volný pohyb šlach. (24) 

3.5.2.3. Kompletní ruptura šlachy flexoru 

Úplné přetržení šlachy není častým zraněním, nicméně si je lze přivodit např. při 

pokusu zabránit pádu nebo při zvedání se na nejmenších chytech. Může se ozvat 

prasknutí a prudká bolest v průběhu šlachy na prstu, obvykle v místě, kde se šlacha 

m.flexor digitorum profundum upíná na poslední článek nejčastěji IV. prstu. 

3.5.2.4. Poranění postranních vazů 

Poranění postranních vazů pouzdra prstových kloubů bývá velmi časté, neboť PIP a 

DIP klouby jsou velmi choulostivé k rotačním silám resp. zatížení laterálním směrem. 

Vzniká často při pádu a zaklínění prstu, nebo úchopu jedním prstem. Nejčastěji je 

postižen PIP kloub 111. a IV. prstu. (24) 

Podle stupně postižení lze rozlišit: 

- Distenzi (natažení, přetažení) vazu, se zachováním stabilizační funkce kloubu; 

- částečnou rupturu s prodloužením vazu (laxita); 

- úplné přetrženr. 
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3.5.2.5. Zánět kloubu - artritis articularis 
Zánět kloubu (artritis) a trvalé ohnutí prstů - kontraktury prstových kloubů se může 

objevit po úrazu nebo po těžkém lezení či tréninku. Dochází k většímu či menšímu 

zanícení prstových kloubů a prsty automaticky po zátěži zaujmou "klidovou" polohu v 

lehkém zakřivení. Brzy po výkonu, ale někdy i za několik dní se může objevit bolest, 

kloub zduří, zvýší se jeho náplň, případně je patrné vrzání (měkké drásoty). (24) 

Trvalé deformace lze zjistit až u 25% lezců, nejčastěji PIP kloubu 111. a IV. prstů, které 

jsou ve flexi 10-15 stupňů. Tento stav vyžaduje lékařské ošetření, neboť zánět 

poškozuje chrupavku a urychluje vznik degenerativních artrotických změn. 

Pro prevenci jsou nutné protahovací cviky po lezení: 5-10 min každou hodinu po 4-5 

opakováních během zotavování. (28) 

3.5.2.6. Artróza - artrosis deformans 

Artróza označuje projevy opotřebení kloubní chrupavky. Poranění kloubního povrchu 

se hojí méně hodnotnou chrupavkou. Na okrajích kloubní plochy se tvoří kostěné 

výrůstky jako snaha rozložit zátěž v kloubu na větší plochu. Méně odolný kloub lze 

snadno přetížit, pak dochází k zánětu a dalšímu poškozování chrupavky. 

častá poranění kloubních vazů vedou k jejich prodlužování, k nestabilitě kloubu, 

tudíž k nefyziologickému zatěžování kloubu a dalším zánětům a degenerativním 

změnám chrupavky. (24) 

3.5.2.7. Úžinové syndromy 

Úžinové syndromy se v současnosti pozorují méně často. Význam může mít otok 

dlouhých svalových bříšek flexorů sahajících až do karpálního tunelu. Výskyt 

syndrom sulcus ulnaris není častý. (24) 

3.5.2.8. Epikondylitidy 

Epikondylitidy jako projev podcenění tréninku flexorů a extenzorů a svalových 

dysbalancí. Zde je velice nutná prevence, jelikož při lezení jsou především flexorové 

skupiny výrazně přetěžovány a bez kompenzačního cvičení se výrazně zvyšuje riziko 

vzniku tohoto postižení. 
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3.5.2.9. Přetržení šlachového poutka ohýbače prstu 

Přetržení se pravidla manifestuje slyšitelným prasknutím (lupnutím) a náhlou bolestí. 

Bolest, zduření článku prstu a krevní výron se objeví obvykle do 24-48 hodin. Při flexi 

prstu, která je omezená, vzniká dojem, že šlacha vyskakuje z pochvy, případně je 

vystupující šlacha viditelná. Bolest a zduření mizí během 14 dnů, ale bolestivost 

přetrvává 3 měsíce. (24) 

Ztráta každého z pěti prstencových poutek znamená vytvoření tětivy flexorové šlachy 

a omezení flexe prstu do dlaně. (24) 

Chybějící poutka nelze nahradit jinak než rekonstrukcí. Poutka A2 a A4 jsou nutná 

pro udržení základního pohybu. Nejčastěji bývá rekonstruováno poutko A2. Vznik 

tětivy je biomechanicky velice nevýhodný. Síla postiženého prstu se snižuje dokonce 

až o polovinu. Měli bychom si uvědomit, že v případě, že ztracené poutko 

nenahradíme, vzniká na prstu nevýhodný poměř sil a šlacha flexoru se může dále 

"prořezávat" a poškozovat tak i okolní nezasažená poutka. Podobný problém nastává 

i když budeme prst tejpovat, jelikož šlacha flexoru působí při napínání přímo na 

okolní tkáně. 

Zda se jedná o úplnou nebo neúplnou rupturu anebo jen natažení (přetažení, 

distenzi) musí být prokázáno sofistikovanými vyšetřovacími metodami sonografie 

(přednostně - umožňuje vyšetření při pohybu) (12), ideálně počítačové tomografie 

nebo magnetické rezonance. 
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4. METODIKA - Praktická část: 

4.1. Cíl práce a hypotézy 

Cílem této práce je zjistit, jaké postupy v diagnostice, léčbě a rehabilitaci ruptur 

šlachových poutek u horolezců jsou vyhovující metodou pilotní (prospektivní) studie. 

Hypotézy 

1. Včasná diagnostika a následní léčba, rehabilitace a fyzikální terapie má vliv na 

rychlost návratu lezce k lezení bez bolesti. Správně nastavenou léčbou a 

prevencí lze výrazně snížit dobu rekonvalescence 

2. Poškození šlachových poutek má vliv na funkci ruky, na svalovou sílu a na 

vznik trvalých následků u aktivních lezců. 

3. Operační rekonstrukce poutek zlepší funkci prstů a je prevencí trvalých 

následků. 

4. Ruptura jednoho poutka je prevalencí vzniku vícečetné ruptury na již 

postiženém prstu 

4.2. Materiál a metoda 

Vyšetřeno bylo 21 lezců, kteří přišli s potížemi prstů rukou od července 2006 do 

prosince 2007. Z této skupiny bylo vybráno pro účely této práce 1 O lezců 

s prokázanou rupturou některého ze šlachových poutek. Ostatní měli obtíže jiného 

rázu (tendinitidy, trigger finger - lupavý prst, ganglion) a byli proto z našeho souboru 

vyřazeni. 

V našem souboru bylo 10 lezců, z toho 8 mužů a 2 ženy, ve věkovém rozmezí 21-38 

let, poměrně různých výkonnostních skupin. Všichni lezci byli klinicky vyšetřeni a bylo 

jim provedeno RTG a sonografické vyšetření postiženého prstu. Některým bylo navíc 

provedeno vyšetření magnetickou rezonancí pro upřesnění diagnózy. Poranění byla 

na II-IV prstu levé či pravé ruky. Všichni měli jednočetnou či vícečetnou rupturu 

šlachového poutka, z toho dva lezci měli postižené poutko na ll.prstu, tři lezci na 

lll.prstu a pět lezců na IV.prstu. Nejčastějším nálezem byla jednoduchá ruptura 

poutka A2 ve čtyřech případech, třikrát vícečetná ruptura A2-A3-A4 , jednoduchá 

ruptura A4 dvakrát a poutka A3 jednou. Ani jednou se nejednalo o poranění poutka 

A1. 
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Pro vyhodnocení efektu terapie jsem převzala dotazník z podobně koncipované 

diplomové práce O.Parzy, 2003 (17), který jsem upravila pro tuto diplomovou práci. 

Abychom byli schopni najít porovnání mezi operovanými a neoperovanými lezci po 

ruptuře poutka, a jelikož v našem souboru je pouze jeden již odoperovaný lezec, po 

vícečetné ruptuře poutek A2, A3, budeme srovnávat výsledky z naši studie - skupinu 

konzervativně řešených poranění s výsledky operovaných lezců, které byly 

zpracovány v diplomové práci Olivie Parzy, Rupture des poulies digitales operees 

chez les grimpeurs de haut niveau (2003). 

4.2.1 . Dotazník 

Při vytváření dotazníku jsem vycházela z předlohy dotazníku, který byl použit 

v diplomové práci Olivie Parzy (2003) a byl upraven ve spolupráci s klinikem. Při 

tvorbě otázek jsem se zaměřila na otázky týkající se výkonnosti lezení, tréninku, 

prevenci vzniku úrazů, diagnostiky a použité terapii a následné subjektivní 

spokojenosti pacienta. Dotazník obsahoval celkem 36 otázek, z toho 1-7 o osobních 

údajích a lezecké výkonnosti lezců a dotazy ohledně aktivit prováděných před 

tréninkem. Další dotazy 8-15 byly cílené ke vniku úrazu, 16-18 k diagnostice, 19-25 

k léčbě postiženého prstu, 26-29 návrat k tréninku bez operačního řešení a otázky 

30-36 se týkaly operačního řešení a následného subjektivního zhodnocení operace a 

pooperačního výsledku. Subjektivní bolestivost bylo hodnocena na škále 0-10 bodů, 

přičemž O znamenala žádnou bolest a 1 O bolest maximální. Pro vyhodnocení byla 

tato stupnice převedena do skupin: slabá (0-4), střední (5-7), silná bolest (8-10). 

Dotazník byl pacientům předán u poslední výstupní kontroly (orientačně 6-9 měsíců 

po prvním vyšetření). 

Použitý dotazník (viz. Příloha č.1 O) 
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4.2.2. Vyšetřovací metody 

Pro účel této práce byly použity metody klinického vyšetření na ortopedickém 

oddělení Nemocnice Příbram (MUDr. Filip Hebelka) a dále zobrazovací metody jako 

je RTG, Ultrasonografie (UZ) či Magnetická rezonance (MRl) ve stejné nemocnici. 

4.2.2.1. Klinické vyšetření 
Vyšetření ruky obsahuje vyšetření aspekci - otok, zarudnutí, jasně viditelná tětiva, 

poranění kožního krytu, hematom, defigurace. 

Obr.č. 19 : Viditelný tětivový efekt u lezce s vlcečetnou rupturou poutek 

Palpace -lokální bolestivost, teplota, krepitace, přeskakování šlachy. 

Funkční vyšetření - aktivní a pasivní rozsah pohybu, testy stability postranních vazů, 

funkce šlachového aparátu (FDS, FDP), vyšetření svalové sily, odporové testy, 

odporový test k diagnostice tětivového efektu. 

Neurologické vyšetření- vyšetření citlivosti 

Cévní vyšetřeni- kapilární návrat, pulsace a.radialis, a.ulnaris 

4.2.2.2. 
RTG 

Zobrazovací metody 

Vyšetření bylo provedeno u všech pacientů k vyloučení traumatických změn na 

skeletu (avulze, zlomeniny) a dále k vyloučení vrozených a degenerativních změn na 

IP kloubech prstů. Tato metoda není schopná zobrazit přesně měkké tkáně a jejich 

postižení. Ani u jednoho z pacientů nebyla diagnostikována zlomenina či artrotické 

změny. 

Ultrasonografie 

Byla provedena u všech pacientů. K vyšetření byl použit přístroj Siemens Aloka, 

vyšetřovací sonda lineární o frekvenci 13 MHz s nastavením zobrazení "small parts" 

- malých částí. Toto vyšetření je velice výtěžné, a detailně zobrazuje měkké tkáně 

prstů, jako jsou FDS, FDP, velární ploténka, a nepřímé známky poranění poutek 
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prstů. Velkou výhodou této metody je možnost dynamického vyšetření (flexe a 

extenze). Šlachová poutka nejsou přímo identifikovatelná, ale k jejich diagnóze 

používáme nepřímých známek jako je oddálení flexorové šlachy od skeletu. Na 

zdravém prstu bez poraněných poutek, je skelet přímo kopírován šlachami flexorů, 

s minimálním oddálením. Při poruše poutka vznikne oddálení flexorových šlach o 

vice jak 2mm od skeletu a je zobrazen tětivový efekt - šlacha přestává kopírovat 

velární konkavitu skeletu jednotlivých falangů. V porovnání s MRl měla tato metoda 

100% výtěžnost v našem souboru. Tato metoda je závislá na zkušenosti 

vyšetřujícího lékaře a může být zatížena chybou. 

Obr.č.20: léze a)A4 a b)A2 poutka 

Magnetická rezonance 

Byla použita u pěti pacientů . K této metodě jsme přistupovali v případě podezření na 

vícečetnou rupturu ze sonografického nálezu a při podezření na poranění 

postranních vazů IP kloubů prstů. K vyšetření byl použit přístroj Siemens Avantom o 

síle 1 ,5 Tesla, za použití speciální oční cívky, která má velmi dobrou zobrazovací 

schopnost na jemné struktury (obr č.21, 22). Ani u jednoho z pacientů nebyla 

diagnostikována ruptura postranních vazů a veškeré nálezy odpovídaly nálezům 

z UZ vyšetření. Tato metoda poskytuje detailní obraz celého prstu, včetně struktur 

jako šlachová poutka, postranní vazy, volární ploténka, chrupavky IP kloubů či otok 

v okolí šlachy. 

Obr.č.21: léze a)A2 a b)A4 poutka 
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Obr.č.22: Porovnáni MRl operovaného pacienta a)pred operaci, b} po operaci. Je vidět tětivový efekt 

pred operaci, kdy je flexorová šlacha oddálena od kortikalis. 

4.2.3. Léčba a rehabilitace 

Terapie poranění poutek se lišily v závislosti na diagnóze, stáří úrazu a individuálních 

možnostech pacienta. K terapii byly použity základní léčebné postupy, jako klid, 

imobilizace, kryoterapie, lokálně a celkově podávaná NSA a časná funkční terapie a 

rehabilitace. Jednotlivá poranění jsme řešili následovně. 

4.2.3.1. Akutně vzniklé jednoduché ruptury (A2 nebo A4) 

Do této skupiny bylo zařazeno pět lezců, u kterých byl odstup od data úrazu k datu 

zahájení terapie do 14 dnů. Terapie byla v akutním stádiu zahájena klidovým 

režimem- vysazení lezení a tréninku, kryoterapií, lokálně podávanými nesteroidními 

antirevmatiky- Ketoprofen (Fastum gel). U dvou případů s větším akutním zánětem 

byl podávána NSA i celkově - Nimesulid (Nimesil, Aulin). Všichni zahájili též 

permanentním tejpingem, což znamená, že ani v jednom případě nebyla použita 

rigidní fixace prstu. V této fázi byla také prováděna tlaková masáž. 

Po odeznění akutní fáze, přibližně 14 dní od zahájení léčby jsme u případů 

s přetrvávajícím zánětem tuto léčbu doplnili o fyzikální terapii s protizánětlivým 

efektem, jako magnetoterapie, ultrazvuk či iontoforéza (uvedeno výše). Všichni 

pacienti prováděli strečink flexorových i extenzorových svalových skupin a cílené 

cvičení prstů ruky 

Po čtyřech až šesti týdnech bylo všem pacientům z této skupiny povoleno lehké 

lezení s otevřeným úchopem a s použitím ochranného tejpu, který byl v tomto období 

používán pouze jako ochrana při lezení a při jiných sportovních činnostech (jako 
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například jízda na kole, běh na lyžích). Po 12 týdnech bylo povoleno lezení s plnou 

zátěží, ale i nadále je doporučen ochranný tejping po celou dobu lezecké kariéry. 

4.2.3.2. Chronické jednoduché ruptury (A3 nebo A4) 

Do této skupiny byli zařazeni dva lezci s odstupem od úrazu pěti a devíti měsíců. U 

obou pacientů byly minimální zánětlivé změny na prstu a plná hybnost, ale i přesto 

přetrvávající bolest. U těchto pacientů byla doporučena 14ti denní pauza v lezeckém 

tréninku, strečink, mobilizace drobných ručních kloubů a fyzikální terapie -

magnetoterapie. Po 14 denní rehabilitaci a klidu byl zahájen lehký lezecké trénink s 

ochranným tejpingem. Jeden lezec z této skupiny se vrátil k lezení ihned po této 

kůře, u druhého lezce byla doba nutná k doléčení prodloužena o další kůru 

rehabilitace a další čtyři týdny klidového režimu bez lezeckého tréninku. U tohoto 

pacienta hrála podle našeho mínění vysokou roli psychogenní složka a snížený práh 

bolesti (cíleně nevyšetřeno). 

Ochranný tejping byl opět doporučen pro veškeré lezecké činnosti po zbytek lezecké 

kariéry. 

4.2.3.3. Akutně vzniklé vícečetné ruptury 

V této skupině byl pouze jeden lezec, který se dostal k vyšetření hned třetí den po 

úrazu. Byla diagnostikována ruptura poutek A2, A3 s klinickým nálezem hmatného 

tětivového efektu. Jelikož se jednalo o vysoce výkonnostního lezce, bylo po dohodě 

s ním a po zkušenostech Schoffla a Hochholzera přistoupeno k operačnímu řešení. 

Pacient byl operován sedmý den po úrazu. Peroperačně byla potvrzena kompletní 

ruptura poutek A2, A3, vazivové zbytky poutek již byly retrahovány a nebylo možné 

provést jejich suturu. Proto byla zvolena náhrada poutka šlachovým štěpem 

z m.palmaris longus, metodou dle Widstroma, tzv. "half and loop". Pooperačně byl 

prst imobilizován v sádrové fixaci v semiflexi po dobu 14 dnů. Pacient byl poučen 

operovanou končetinu elevovat nad horizontálu s tupým úhlem ohnutí v lokti, ledovat 

a bránit otoku. Po 14 dnech byly stehy extrahovány a nasazen ochranný kovový 

prsten. Ten byl permanentně nošen po dobu dvou měsíců a sundáván pouze na 

cílené cvičení a tlakové masáže. Cvičení probíhalo dvakrát denně a byla nutná fixace 

poutka druhou rukou. Při rehabilitaci byla prováděna pasivní i aktivní flexe a extenze 
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v plném rozsahu pohybu v PIP i DIP kloubech prstu a mobilizace drobných ručních 

kloubů. Dále si pacient sám prováděl tlakové masáže jizvy i celého prstu a 

odběrových míst (dvě dvoucentimetrové jizvy na předloktí po odběru m.palmaris 

longus) třikrát denně a měkké techniky na jizvu. Pro snížení otoku se využívalo 

samoadhezivního kompresivního obvazu - Coban. (obr.č.23) a do rehabilitačního 

programu byla zařazena fyzikální terapie- laser a magnetoterapie. 

Po dvou měsících byl sundán kovový prsten a byl přiložen permanentní tejp 

z náplasti na další měsíc. Při vyšetření po třech měsících měl pacient již plnou 

hybnost. Nepociťoval negativně ztrátu m.palmaris longus. Byl povolen lehký lezecký 

trénink po velkých chytech s otevřeným úchopem s nutností ochranného tejpingu. 

Plná zátěž byla povolena po 4 měsících od operace. Z preventivních důvodu je zatím 

tomuto pacientovi i nadále doporučen tejping při lezení. 

Pacient je s výsledkem subjektivně velmi spokojen a již se navrátil ke své 

dlouhodobé výkonnosti Uiž asi po 5 měsících). 

Obr.č.23: Samoadhezivni kompresní obvaz - Coban 

4.2.3.4. Chronické vícečetné ruptury (A2 + A3 + A4) 
Byly u dvou pacientů. Odstup byl dva a čtyři roky od úrazu. V obou případech byla již 

patrna výrazná flekční kontraktura postiženého prstu s tětivovým efektem. (viz. 

obr.19) U jednoho z pacientů byl masivní chronický zánět flexorů doprovázený 

otokem, zarudnutím a bolestivostí, který neustupoval ani při použití fyzikálních a 

farmaceutických metod, proto byl lokálně proveden opich kortikoidem. U obou 

pacientů byl snížený rozsah pohybu do flexe i extenze. Oba pacienti byli indikováni 

k operačnímu řešení. V jednom případě byla již plánovaná operace odložena 

z důvodu gravidity a ve druhém případě pacient dlouhodobě odcestoval a operace je 

plánovaná po jeho návratu. V terapii byla zatím u obou pacientů použita manuální 

terapie, L TV, měkké techniky, noční a klidové dlahování dynamickými dlahami 

62 



(viz.obr. č.29) k odstranění flekčních kontraktur a ochranný tejping na A2 a A4 poutka 

při zátěži. U obou pacientů se již dlahováním a manuální terapií podařilo dosáhnout 

plné extenze a plné pasivní flexe. Aktivní flexe vázne při sevření do pěsti asi o 1 cm 

k ohybové rýze, došlo ale ke snížení otoku a bolestivosti. Jedna z lezců je již teď 

s prozatímním výsledkem spokojena a trénuje s použitím tejpu. Druhý pociťuje 

výsledek jako nedostatečný a k plnému tréninku se nevrátil. Bude nutná operační 

náhrada poutka. 
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4.3. Výsledky 

4.3.1. Obecné 

po hlavl věk v době 
počet M ž úrazů 

Populace 10 8/80% 2/20% 28,4 

dominance průměrná typ lezení v % 
pravák levák obtížnost boulder 

Populace 9/90% 1/10% 7b 17,64% 

Dominance 

90% 

Většina, 90% lezců byla praváků. 

Nejčastější typ lezení: 

100,00% .· 

typ lezení 

průměrná 
váha 

69,7 

I umělá stěna 
135,30% 

Cboulder 

e umělá stěna 
O skála 

Ccampus 

průměrná 
výška 
176,9 

I skála I campus 
141,20% 15,90% 

Nejvíce procent lezců preferuje lezení na skále 41 ,2%, následuje lezení na umělé 
stěně 35,3%, bouldering 17,64% a nejméně lezců cíleně posiluje na campus desce 
5,9%. 
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Obtížnost 

06a 

1!!16b 

OSe 

07c 

I!! Sa 

O Sb 

Lezená obtížnost se pohybuje stejným zastoupením od 6a po 8a. Do 6a leze pouze 
10% lezců. 
Průměrně je lezená obtížnost pro tuto skupinu 7b. 

Hydratace před lezením 

Hydratace v průběhu lezení 

Hydratace po lezení 

0<0,5 L 

1!10,5 -1L 

0>1L 

Průměrně před lezením vypije 60% lezců 
méně než 0,5 litru tekutin, 10% lezců 
mezi 0,5 - 1 litrem a zbytek, 30% více 
než 1 litr. 

V průběhu lezení vypije 40% lezců méně 
než 0,5 litru tekutin, většina - 60% lezců 
mezi 0,5 - 1 litrem a 0% vypije v průběhu 

0<0,5 L aktivity více než 1 litr. 
1!1 0,5- 1L 

0>1L 

Průměrně po lezení vypije 50% lezců 
mezi 0,5 - 1 litrem, méně než 0,5 litru 
tekutin 20% lezců a zbytek, 30% více než 

o<o,5 L 1 litr. 
L!l 0,5 -1L 

0>1L 
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Aktivity související s tréninkem 

1 

celkové rozcvičení protaženi po 
rozcvičení prstů před lezení 

lezením 

~ 
~ 

Celkové rozcvičení před lezením provádí 50% lezců, cíleně rozcvičuje prsty a ruce 
před lezením 80% lezců a po lezení se protahuje 40% lezců. 

4.3.2. Úraz: 

Poranění ruky Poranění prstu 

častěji, v 60% se zranění týkalo levé ruky a 50% úrazů bylo na IV.prstu, 30% na 
lll.prstu a 20% na ll.prstu. Ve studii Parzy mělo 64% lezců poraněný IV.prst a 36% 
lll.prst. Z toho vyplývá, že nejčastěji bývá zraněn IV.prst. 

Druh poranění 

10% 

Cjednoduché léze 
akutnr 

~!~jednoduché léze 
chronické 

50
, O vícečetné léze akutní 

a--~-~ O vícečetné léze 
chronické 

V 50% šlo o akutní léze jednoho poutka, 20% byly chronické léze jak akutní tak 
vícečetné a v 10% šlo o akutní vícečetnou rupturu A2+A3 poutek. 
Parzy zaznamenala jednoduchou rupturu A2 poutka u 81,82% (tzn.u 9 lezců) a 
18,18% rupturu poutek A2+A3 (2 případy). 
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Ruptura poutka 

90% 
SO%v1--------------------------~ 

70% 
60%v---------------------------~ 

50% 
40%~~------------------------~ 

30% 
20% 
10% 
0%~--~~--~~~~~~~~--~~ 

A2 A3 A4 A2+A3 A2+A3+A4 

Nejčastěji šlo o rupturu A2 poutek, druhou nejčastější byla ruptura A4 poutka (20%), 
v 10% A3 poutka, vícečetné ruptury A2+A3 v 10% a A2+A3+A4 ve 20% případů. 

Místo vzniku poranění 

50%g 

Dboulder 

~stěna 

O skála 

Úraz se stal v 50% na skále, 30% na boulderu a 20% na umělé stěně. 

Aktivity vztahující se ke zranění 

předchozí při tréninku pokračoval(a) 

rozcvičení v tréninku 

~ 
~ 

Před vznikem úrazu se rozcvičilo 50% lezců, po úraze pokračovalo v lezení 40%. 
Všem lezcům se stal úraz při tréninku, lezení. 
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Úchop při vzniku poranění 

O zalomeni 

I fil zalomenl+dvouprstový 

C otevřený+jednoprstový 

C dvou prstový 

• dvou prstový doskok 

Nejčastějším úchopem při vzniku ruptury byl závěrný úchop ve 40%, ve 30% pak 
závěrný úchop ve dvou prstovém chytu, doskok do dvouprstového chytu 10%, kde se 
dá předpokládat spiše otevřený úchop, 1 O% při dvou prstovém otevřeném úchopu, a 
10% při otevřeném úchopu v jednoprstovém chytu. 
O.Parzy zjistila závěrný úchop při vzniku zranění u 55% lezců a v 45% otevřený 
úchop. 

Projevy při vzniku poranění 

nástup slyiitelné 
bolesti lupnuti 

okamžitě 

~ 
~ 

Bolest nastoupila okamžitě u 90% zraněných a slyšitelný fenomén "zlomení větve" 
byl pozorován taktéž u 90% lezců. Nebyl pozorován pouze u ruptury A3 poutka. 

Bolest při vzniku poranění 

Oo/o 20% 40% 60% BOo/o 1 00% 

Jako silnou klasifikovalo bolest 70% lezců, 20% jako střední a pouze 1 O% jako 
slabou. 
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Klinické známky při vyšetření 

tětiva otok 
klinicky 

zánět flekční 

kontraktura 

~ 
~ 

Při vyšetření byla klinicky zvýrazněna tětiva u 50% lezců, otok byl u 80% lezců, u 
60% byl přítomen zánět a flekční kontrakturu mělo 20% lezců. 

Speciální vyšetření 

". """ ··--- l - T J -
RTG ~ 

I I 
MRl fj 

I I 
u z ~ 

.) - .... ) .... ). ). 

O o/o 20% 40% 60% BOo/o 1 00% 

Speciální vyšetření RTG a UZ měli všichni lezci, magnetická rezonance byla navíc 
provedena u 50% lezců. 
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4.3.3. Rehabilitace a terapie 

magnet 

u z 
laser 

dlahování predop 

NSA 

NSA lokálně 

obstfik 

Tejping 

pevný prsten 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

~ 
~ 

Manuální terapii měli všichni lezci, z fyzikální terapie mělo 30% magnetoterapii, 30% 
ultrazvuk, 1 0% laser. Před operační dlahování bylo nutné u kontraktur, tedy ve 20%. 
Nesteroidní antirevmatika bralo celkově 40% a lokálně v masti aplikovalo 80%. 
Obstřik kortikoidem byl nutný u 10% lezců. Všichni lezci tejpují. Pevný prsten či 
pevnou rigidní dlahu mělo 30% lezců. 

Efekt konzervativní terapie a rehabilitace 

100% . , .... --· 
I 
' 

80% 

60% 

40% 

20% 

sníženi bolesti úprava funkce 

Bolest po konzervativní terapii byla snížena u 90% lezců, funkce se upravila u 80%. 
Neupravena zůstala u vícečeté ruptury A2+A3, která byla ihned operována. Omezení 
přetrvává a jednoho pacienta s chronickou vícečetnou rupturou. U druhého pacienta 
s vícečetnou rupturou se stav subjektivně upravil i co se týká funkce. 
Ze studie Parzy vychází, že po konzervativní terapii se snížila bolestivost u 50% a u 
25% se upravila funkce. Přesto byli všichni její pacienti posléze operováni. 
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Subjektivní spokojenost po konzervativní terapii 

nedostatečné 
-· ~ 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Po konzervativní terapii bylo subjektivní hodnocení pacientů s výborným výsledkem 
60%, dobré 20%, špatné 1 O% u jedné vícečetné ruptury a nedostatečné v 1 O% před 
operací vícečetné ruptury. 

4.3.4. Porovnání výsledků s operovanou skupinou O.Parzy (2003) 

Soubor Olivie Parzy obsahoval 11 lezců, z toho dvě ženy, průměrný věk lezců byl 
28,18 let, operovaných v průběhu let 1992 až 2001 na oddělení chirurgie ruky 
v Grenoblu, Francie. 

U všech 11 lezců byla klinicky diagnostikována tětiva flexorových šlach a byla jim 
provedena plastika A2 poutka pomocí extenzorového retinákula. 

Po třech měsících od operace byla bolest snížena u 81,81% pacientů a nález tětivy 
zůstal u 27,28% operovaných (17). 

soubor O.Parzy 
na 

pauza v lezení od úrazu k dlaze celkem 
operaci doba než se po rehabiliatce poop s rehabilitace 

dostali k operaci operaci pevným prstenem bez lezení 
Ano ne 

dní 
45,45% 54,55% průměrně 187 (17-360dní) 45 34,64 88,5 

náš soubor náš soubor operačně 
konzervativně rešen řešen soubor O.Parz operačně rešen 
návrat k návrat k návrat k 
lehkému plný lehkému plný lehkému plný trénink (doba pred 
tréninku trénink tréninku trénink tréninku operací+operace a rehabilitace) 

dní 
průměrně 61,3 157,5 100 120 135,6 
měsíců 
průměrně 2,04 5,42 3,3 4 4,52 

Z našeho souboru se k lehkému tréninku vrátili lezci v průměru za dva mes1ce, 
k plnému ale za více než pět měsíců a jeden zatím plně netrénuje (nebyl zahrnut do 
průměru) a bude nutná operace. Operovaný pacient se vrátil k plnému lezení již po 
4 měsících od úrazu. Na rozdíl od něj se k lehkému tréninku navrátili lezci ze skupiny 
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O.Parzy po 4,5 měsících a celkem i s dobou předoperační, kdy trénink nebyl 
plnohodnotný a byly přítomny bolesti se k plnému tréninku navrátili průměrně až po 
více jak 1 O měsících. 

Bolest po 3 měsících - porovnání 

0% 50% 

Výkonnost- porovnání: 

100% 

O stejná 

• snfžená 

Dhorti 

!ll stejná 

O lepší 

V souboru O. Parzy se v průměru za 1 rok 46% lezců navrátilo ke své výkonnosti, 
36% svou výkonnost zvětšilo a 18% své původní výkonnosti nedosáhlo. 

Dhorti 

f!!J stejná 

O lepší 

Pro náš soubor je zatím relativně krátká doba k určení těchto výsledků. 
Z dosavadních výsledků ale vyplývá, že 60% se již vrátilo ke své výkonnosti, 10% se 
zlepšilo a 30% je pro tuto chvíli pod svou dlouhodobou výkonností. Dá se 
předpokládat další zvyšování výkonnosti při adekvátním tréninku. 
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Subjektivní spokojenost souboru 
operovaných (Parzy, 2003) 

Subjektivní spokojenost našeho 
souboru po konzervativní terapii (bez 

9% 

operovaného) 1;;;:..1o/c-a-~-.-..._ 

[]výborné 

tll dobré 

[]špatné 

lil dobré 

Po konzervativní terapii bylo subjektivní Cšpatné 

hodnocení pacientů s výborným výsledkem 
67%, dobré 22%, špatné 11 %, kde bude 
do budoucna nutné udělat náhradu. 
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4.4. Specifické rehabilitační postupy při poranění prstů 

4.4.1. Základní a rehabilitační postupy při poranění 

Pro správné hojení je velmi důležité se vyvarovat opětnému poraněn í již jednou 

afektované oblasti. Při návratu k tréninku nabývají svaly svou sílu mnohem rychleji 

než šlachový aparát. Faktem je, že šlachy a vazy zesilují mnohem pomaleji nežli 

svaly a proto je můžeme velice snadno přetížit a na to měl být brán ohled. 

Doba, kterou potřebujeme na zhojení je závislá na tkáni, která byla poraněna a 

rozsahu zranění. V následující Tabulce č.1 jsou uvedeny doby nutné pro 

rekonvalescenci a návrat k tréninku za předpokladu, že byla určitá oblast adekvátně 

léčena, bez zátěže a v klidu. (28) 

Tabulka č. 1: Přehled doby trvání léčby u zvolených diagnóz (28) 

Poranění svalů na předloktí 2-4 týdny 

Zlomeniny prstů 2 měsíce 

Částečné ruptury poutek a ruptury 2-4 měsíce 

šlachových pouzder 

Ruptury postranních vazů (střední kloub 2-4 měsíce 

prstů) 

Zlomeniny prstů s zasahující kloub 3-4 měsíce 

Ruptury šlach 4 měsíce a více 

Úplné ruptury poutek 3-6 měsíců 

Základním algorytmem pro léčbu zranění nebo vznikajícího syndromu z přetížení, 

který může výrazně ovlivnit a zkrátit dobu rehabilitace je algorytmus R.I.C.E (rest, ice, 

compression, elevation) - klid, ledování, komprese, zvýšená poloha, který by měl 

každý lezec znát (28). 
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Klid 

Hlavní informací je bolest. Ta informuje organizmus, že některá část těla je 

poškozena a neměla by být ignorována. Jakmile pocítíme bolest, měli bychom ihned 

přestat oblast dále zatěžovat. Musíme si uvědomit, že míra bolesti často neodpovídá 

míře poranění. Například natažení vazů v kotníku - výron -je mnohem bolestivější 

nežli plné přetržení vazů. To je způsobeno tím, že přetažení působí přímo na 

receptory pro bolest. Na rozdíl od toho úplné přetržení vazů tyto receptory poškodí a 

zamezí vyslání bolestivé informace. často se bolest u těchto poranění objeví až ve 

chvíli, kdy začne oblast otékat.(28) 

Ledování 

Ledování je velice účinné pro snížení vznikajícího otoku. Proto by mělo být zahájeno 

co nejdřív po úrazu a to nejlépe tak na 20 minut. Po skončení ledování se výrazně 

zvýší průtok krve ochlazenou oblastí. To by u akutního poranění způsobilo nežádoucí 

otok, kterému ale zamezíme kompresí (viz níže). 

Při chronických problémech je prokázán dobrý účinek ledování na 5 až 1 O minut. 

Poté se zvýší průtok krve (reaktivní hyperemie), která je nejdůležitější součástí pro 

odplavení nežádoucích metabolitů. 

Komprese 

Kompresi používáme těsně po poranění. Po zaledování se malé žíly rozšíří, což vede 

k masivnímu prokrvení zraněné oblasti. Toto prokrvení potlačíme kompresí poraněné 

oblasti. Pokud bychom to neudělali, začne oblast opět otékat a otok způsobí, že se 

zastaví cirkulace krve, které jsme chtěli dosáhnout. Musíme si ale uvědomit, že příliš 

těsným stlačením bychom také mohli způsobit nežádoucí útlak a zamezit tak až 

průtoku krve. 

Elevace - zvýšená pozice 

Elevací se rozumí poloha postižené části výše než je oblast srdce. Elevace zraněné 

končetiny napomůže zmírnění otoku a zvýší odtok krve z této oblasti. 

75 



Po akutním ošetření (R.I.C.E) následuje další léčba. Operace v případě nutnosti, 

imobilizace, tejping, dlahování a především pauza v lezení. Další fází je rehabilitace 

(masáže, aktivní cvičení), fyzikální terapie (ledování, elektroterapie, ultrazvuk) a 

postupný a pomalý návrat k lezení. 

4.4.2. Fyzikální terapie 

Jedním ze základních doplňků rehabilitace je fyzikální terapie. Přestože ve FT je 

využívána pestrá škála nejrůznějších fyzikálních podnětů s rozličnými účinky, lze u 

nich najít některé společné mechanismy působení. 

FT je nejčastěji využívána pro analgetický účinek . 

Trofotropní účinek je dán hyperemií, která vzniká prakticky u všech druhů FT. 

Protože mechanismus hyperémie se u různých druhů FT liší, je nutné k volbě 

konkrétní FT k těmto mechanismům přihlédnout. Můžeme vybrat například ultrazvuk 

či laser. 

Účinek antiedematozní je prakticky vázán na hyperemii, eutonizaci cév a zvýšenou 

permeabilitu kapilár, a proto procedury uvedené jako tropotrofní lze považovat 

současně za antiedematózní. U subakutních a subchronických otoků, kde původně 

tekutý extravazát nabývá konzistence gelu následkem přeměny fibrinogenu na fibrin, 

lze s výhodou použít disperzní účinek ultrazvuku. Dále sem patří kompresivní terapie 

či pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie. (20) 

Stadium aktivní hyperémie - perakutní 

klid, imobilizace, antigravitační polohování 

- chlad - kryoterapie - vazokonstrikce, tlumení bolesti 

Pulzní ultrazvuk - mikromasáž 

Stadium pasivního městnání- akutní, subakutní 

polohování 

kontrastní termoterapie - teplo x chlad, několikrát denně 

ultrazvuk (kontinuální i pulzní) - mikromasáž, zvýšení permeability kapilár 

pulzní magnetoterapie 

Stadium konsolidace - subchronické 

mírné vlhké teplo 

horké oviny, kompresy 
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ultrazvuk, diadynamické proudy 

Stadium fibroblastické přestavby- chronické 

Klidová galvanizace, iontoforéza 

Hloubkové prohříváni- kontinuální ultrazvuk 

pulzní magnetoterapie 

4.4.3. Tlakové masáže 

Tlakové masáže se začínají na zápěstí a po uvolnění řečiště se postupuje od 

akrálnich částí prstů směrem proximálním. Tlak na oteklou oblast je vytvářen pevným 

stiskem palce a ukazováku a je vyvinut po dobu 30 vteřin a po 1 O vteřinách uvolnění 

se pokračuje na místě proximálněji uloženém (35) 

4.4.4. Masáž prstu 

Při tomto výkonu čtyřmi prsty sevřenými ve špetku, přiměřeným tlakem masírujeme 

poraněný prst od špičky k základnímu kloubu, čímž "vytlačujeme" otok z prstu. 

Cvičíme ve dvou sériích 2x denně. (19) 

4.4.5. Rozcvičování prstu 

S rehabilitací ruky je možné začít již bezprostředně po úrazu. Již v prvních 

okamžicích můžeme provést některé kroky, které v dlouhodobé perspektivě urychlí 

návrat sportovce ke sportovni činnosti. Měkké tkáně ruky po úrazu rychle otékaji a 

vzniklý otok a bolest neumožní sportovci rehabilitaci, neboť tělo se brání bolesti 

reflexním stažením okolních svalů. Do rehabilitace ruky řadíme rozcvičování DIP 

kloubu prstu s fixací mediálního falangu. Nejprve provedeme aktivní pohyb a pokud 

tento není dostatečný, uchopime rozcvičovaný prst prsty druhé ruky a dopomůžeme 

distálnimu článku do ohnutí. Vždy je třeba tlačit do bolesti. Cvičíme ve dvou sériích 2-

3x denně. Stejným způsobem rozcvičujeme PIP kloub, ovšem s fixací proximální 

falangy. Je nutné, především po rekonstrukci poutek, fixovat prsty druhé ruky 

operovaná poutka. Dále cvičíme základní kloub prstu. Pokračujeme cíleným 

roztažením prstů od sebe do maxima po dobu 10 vteřin, kdy cítíme tah, ale ne bolest. 

Nakonec cvičíme svalovou silu, k čemuž můžeme použít molitanového míčku, který 

svíráme pomalými tahy, opět do bolesti (19). Opět je nutná fixace poutka, po operaci 
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plastovým či kovovým prstenem co největší možné šíře (min. 1cm, raději více), či 

přidržení druhou rukou, v pozdějším stádiu po operaci tejping. 

Obr.č.24: Termoplastový kroužek se suchým zipem 

4.4.6. Tejping 

Pro ochranný tejping používáme relativně pevného materiálu. Dobré zkušenosti 

máme s materiálem od firmy 3M. Jednotlivé léze tejpujeme následovně: 

Léze A2 nebo A4 poutka 

Pruhem náplasti širokým 12-16 mm provedeme cirkulární obtočení mezi první a 

druhou ohybovou rýhou (pro A2 poutko) a mezi PIP a DIP kloubem (pro A4 poutko) 

ve třech otočkách. Tejping provádíme při extendovaném prstu a příliš nedotahujeme, 

aby nedošlo k poruše krevní cirkulace prstu. Další možností při těchto poraněních je 

použití vidlicového tejpu dle Schčffla a Hochholzera, kdy pruh široký asi 3 cm 

rozdělíme podélně na dvě části a v centru ponecháme asi 2 cm nerozdělené. Tejp 

má potom tvar "X". Poté středem "X" přikládáme volárně na střed PIP kloubu a volné 

branže fixujeme opět cirkulárně v místech A2 a A4 poutka. Tento tejp je tedy ideální 

pro kombinovanou lézi A2 a A4. (obr.č.25) 

a) b) 
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Obr.č.25: a)Tejping poutka A2, b) Tejping poutka A4, c) "X" tejping pro A2 a A4 poutka 

Sdružené léze 

Při nestabilitách PIP kloubu a vícečetných rupturách, používáme šípovitého tejpu 

přes PIP kloub v kombinaci s cirkulárními tejpy A2 a A4 poutek. Šípovitý tejp 

vytvoříme použitím tenkého pruhu tejpu (asi 3-4mm), který počínaje střední částí 

základního článku nejprve natočíme spirálovitě v jednom směru ke střední části 

středního článku a poté pokračujeme zpět proximálně v opačném sklonu spirály. 

Tento tejp je velice pevný avšak omezuje pohyb. 

Obr.č.26: Tejping pro sdružené léze 

Nestability z lézí postranních vazů 

Při těchto poruchách používáme stejný šípovitý tejp, pouze přidáváme z obou stran 

malá "X" PIP kloubu. 

Je velice důležité celý rehabilitační postup neuspěchat, což je bohužel velký problém. 

Většina lezců má tendenci se ihned vracet k obtížnostem, na které byli zvyklí hned ve 

chvíli, kdy přestane zranění akutně bolet. Neléčená zranění mohou působit bolest 
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i více než 6 měsíců a problémy spojené s úrazem se mohou objevovat i po několik 

let, nebo dokonce zamezit úplnému uzdravení a návratu plné funkce. Proto je 

jednodušší udělat si povinnou pauzu v lezení, nežli nechat přejít zranění do 

chronického stádia. 

4.4.7. Terapie a rehabilitace tendovaginitidy (28) 

• Klid, postup R.I.C.E 

• !mobilizace pomocí dlahy 

• Protizánětlivá léčba- perorální + masti- NSA (ibuprofen, diclofenac, ketoprofen) 

• Obstřik zanícené pochvy 

• Tejping 

• Ledování 

• Lehká masáž, měkké techniky 

• Elektroterapie 

• Akupunktura 

• Laser 

• Ultrazvuk přes NSA mast 

Nejprve by měl být zahrnut do rehabilitačního programu každodenní strečink po dobu 

2-4 týdnů. Potom by měl následovat lehký trénink s nízkou zátěží a s plným 

rozsahem pohybu afektované oblasti, s opakováním 10-15 pohybů v 1-2 setech. 

Postupně zvyšujeme opakování na 20-30 pohybů ve třech setech. Malé svalové 

skupiny by měly být cvičeny denně, zatímco větší svalové skupiny by měly být 

cvičeny každých 48 hodin. Dále by se mělo pokračovat v cíleném strečinku a také 

v posilování antagonistických skupin. Minimálně by doba rehabilitace měla trvat 2-3 

měsíce. Stejně tak by měly být upraveny lezecké návyky. (23) 

4.4.8. Léčba postranních vazů 

Při distenzi (natažení, přetažení) vazu, se zachováním stabilizační funkce kloubu, 

vyžaduje léčení 2-3 týdenní přibandážování k sousednímu prstu - syndaktilizace 

(umožňuje hybnost a chrání vaz) (obr. 27). 
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Obr.č.27: Syndaktilizace 

Při částečné ruptuře s prodloužením vazu (laxita) je nutná fixace nejméně 6 týdnů, 

úplné přetržení vyžaduje sešití do 24-36 h, pokud má být dosažen uspokojivý 

výsledek. Neléčené poranění bolí nejméně 4-6 měsíců, mnohdy i déle, a nedovolí 

lezení. 

Typické pro lezce je poranění dlaňové vazivové destičky prstových kloubů, kdy jde o 

zvláštní druh poranění kloubních vazů. U DIP kloubu vzniká obvykle mechanismem 

hyperextenze, u PIP kloubu zpravidla odtržením od šlachové pochvy. Při pasivní flexi 

prstu lze prokázat místní bolestivost. 

Úplná ruptura je spojena s abnormální pohyblivostí v kloubu a vyžaduje zklidnění na 

dlaze, případně operační léčení. (28) 
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4.4.9. Terapie a rehabilitace po rupturách poutek 

Podezření na 1 uptnru poutka 

RTG vy§c:~.'eni 

ZLOMENINA ano 

Oddal~dlac:hypoó :: mn. Odtlš.l~i tlachy nad 2 mm 

f IJG JEDNODUCHA Rt"!P'J:"URA 

, LÉ{ENI KONZERVATIV!IIi ) DG.: \1CEČETNÁRt:PTURA 

OPERACE 

Obr.č.28 Diagnosticko-terapeutický algoritmus pFi poraněni šlachových poutek ohýbačů prstů (Schoffl, 
Barcelona 2002) (24) 

Léčení ruptur šlachových poutek u sportovních lezců se, mimo jiné, věnují Volker 

Schoffl, Thomas Hochholzer a H.P.Winkelmann z Německa. 

Autoři popsali 50 případů přetržení šlachových poutek flexorů prstů, z nich 90% bylo 

izolovaných (přetržení jednoho poutka) a 1 O% vícečetných. Podle toho se liší léčebný 

přístup: 

4.4.9.1. Zásady léčby a rehabilitace jednoduchých ruptur - dnešní standardní 

postup (28) 

• je konzervativní 

• zahajuje se desetidenním znehybněním 

• navazuje časná funkční terapie s ochranou poutek tejpováním nebo 

termoplastickou dlahou, procvičování prstů (theraband, míčky, kroužky) 

• lehkou specifickou sportovní činnost (lehké lezení) lze zkusit po 6-8 týdnech při 

současném tejpování 

• plnou zátěž lze doporučit až po třech měsících, tejpování je nutné nejméně 6 

měsíců. 
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Většinou, na základě biomechanických analýz Bollena, je standardní postup 

konzervativní s pomocí tejpu u jednoduchých ruptur. Bollen popsal, že hraniční tržná 

síla u 1,5 cm širokého tejpu nad A2 poutkem je SOON, což dovoluje dostatečnou 

podporu poutka. (29) 

4.4.9.2. Zásady léčení a rehabilitace vícečetných ruptur 

• metodou volby je plastika "loop and a half' technikou dle Widstroma (1989) nebo 

plastika Weilby (1978) 

po operaci: 

• znehybnění na dva týdny 

• časná funkční terapie (therabandy, kroužky, vodní gymnastika) při zevní ochraně 

poutka (termoplastický kruh) po dobu 4 týdnů 

• po 6 týdnech odstranění ochrany poutka 

• po dobu 3 měsíců jen mírná zátěž 

• lezení až za 4 měsíce, tejpování déle než 12 měsíců 

Autoři provedli i rozsáhlejší studie, ve kterých se věnovali problematice ruptur 

šlachových poutek, jejich klasifikaci a postupům v terapii. Jejich závěry uvádím 

v tabulkách 2 a 3. 

Tabulka č.2: Rozdělení stupně poškození poutek (28) 

Stupeň 1 Natažení poutka 

Stupeň 2 Úplná ruptura A4 a parciální ruptura A2 nebo A3 

Stupeň 3 Úplná ruptura A2 nebo A3 

Stupeň 4 Vícenásobné ruptury (A2/A3, A2/A3/A4) nebo jednoduchá ruptura (A2 

nebo A3) s přidruženým postižením lumbrikálních svalů nebo 

traumatem postranních vazů. 
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Tabulka č.3: Terapeutický postup (28) 

Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 

Poranění Natažení Uplná ruptura U plná ruptura Vícenásobné ruptury 

poutek A4 a parciální A2 nebo A3 nebo jednoduchá 

ruptura A2 ruptura 

neboA3 s přidruženým postižení 

m lumrikálních svalů 

nebo traumatem 

postranních vazů. 

Terapie konzerva ti vn í konzervativní konzervativní chirurgické řešení 

I mobilizace ládné 10 dní 10-14 dní Pooperačně 14 dní 

Funkční 2-4 týdny 2-4 týdny 4 týdny 4 týdny 

terapie 

Ochrana Tejping Tejping Termoplastický Termoplastický prstýnek 

poutka prstýnek 

Pomalý Po 4 týdnech Po 4 týdnech Po 6-8 týdnech 4 měsíce 

jednoduchý 

tréning 

Plné 6 týdnů 6-8 týdnů 3 měsíce 6 měsíců 

zatížení 

Tejpování 3 měsíce 3 měsíce 6 měsíců > 12 měsíců 

při lezení 

4.4.10. Trénink 

Mezi silovými tréninky by měla následovat alespoň 24 hodinová pauza, aby mělo tělo 

dostatek času na regeneraci. Hlavní aktivity, zahrnující lezení, potřebují 48 hodinové 

regenerační pauzy. (23) 
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5. DISKUZE 

V našem souboru jsme hodnotili 1 O pacientů, s různým poranemm šlachových 

poutek na různých prstech. Takto malý soubor snižuje statistickou validitu. K získání 

většího počtu pacientů by bylo nutné delší studijní období. Dalším z problému je, že i 

když se lezci dostaví k ošetření na ortopedické i jiné ambulance ihned po úraze, 

lékaři většinou nejsou schopni adekvátně diagnostikovat a zaléčit tyto pacienty 

vzhledem ke specifitě tohoto poranění. Nyní však metodologická komise českého 

horolezeckého svazu vydala doporučení na specializovaná pracoviště, věnující se 

problematice úrazů lezecké ruky. Se vznikem tohoto doporučení se dá očekávat 

výrazný nárůst pacientů s lezeckými úrazy prstů a tím rozšíření studijního materiálu. 

Proto je tato studie koncipována jako pilotní a její výsledky budou srovnávány 

s obdobnými studiemi podobného obsahu. 

Pro porovnání výsledků konzervativně řešených a operovaných lezců jsme 

srovnávali výsledky ze studie Parzy (2003), kde se dotazníkovou metodou řešilo 11 

operovaných lezců po jednoduchých rupturách poutek A2 v 82% a vícečetných 

rupturách A2 + A3 v 18%, z toho byla postižena častěji levá ruka (73%). 

V naší skupině jsme operativně řešili pouze vícečetnou rupturu A2 + A3 a plánovaná 

byla operace obou vícečetných ruptur A2+A3+A4, které zatím nebyla provedeny. 

Jednoduché ruptury jsme narozdíl od pracoviště v Grenoblu řešili konzervativně 

s přihlédnutím ke studii Schoffla a Hochholzera (29), kteří v jejich souboru 604 

poraněných lezců, z čehož mělo 122 (20%) lezců úraz poutek (48 distenzi, 74 

rupturu), řešili operativně pouze vícečetné ruptury poutek A2+A3+A4 a všechny 

ostatní ruptury řešili konzervativně. Naše studie potvrzuje jejich výsledky, že při 

jednoduchých rupturách je konzervativní léčba dostatečná. 

Ve srovnání se studií Parzy (17) je i návrat k lehkému lezení při konzervativní léčbě 

jednoduchých ruptur v průměru o deset týdnů kratší pokud počítáme pouze dobu 

nutnou ke zhojení a návratu k tréninku od operace. Počítáme-li průměrnou dobu od 

úrazu, po operační řešení až k návratu k plné zátěži je u operovaných pacientů ze 

skupiny O.Parzy tato doba až o šest měsíců delší než u naší skupiny konzervativně 

řešených pacientů. Je zde ale rozdíl, pokud se pacient dostane k operaci ihned po 

úraze, jako tomu bylo v našem případě operačně řešeného pacienta, kde pauza 

nutná k návratu tréninku s plnou zátěží byla čtyři měsíce. To odpovídá době 

rekonvalescence skupiny operovaných ze studie O.Parzy. 
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Postup operace u pacienta s rupturou A2+A3, jsme volili vzhledem ke zkušenostem 

Schoffla a Hochholzera. Šlo zaprvé o akutní případ a dále dle jejich zkušeností 

dochází při poranění poutka A3 k nestabilitě PIP kloubu z důvodu poranění 

lig.collateralia accessoria a lig.phalageoglenoidale a nestabilitě velární ploténky. 

Oproti citovaným studiím (29) jsme nepoužívali při konzervativní terapii imobilizaci a 

povolili jsme časnou, limitovanou a kontrolovanou zátěž s použitím tejpingu. Schoffl a 

Hochholzer udává již u parciálních ruptur A2, A3 a kompletní ruptury A4 imobilizaci 

po dobu 10 dnů a 14 denní imobilizaci u kompletních jednoduchých ruptur. V naší 

skupině jsme pacientům s jednoduchými rupturami imobilizaci neprováděli, pouze 

šetřící režim a celodenní ochranný tejping a lehký trénink jsme povolili již po 14 

dnech u chronických pacientů a u akutních ruptur po 4-6 týdnech na rozdíl od 

Schoffla a Hochholzera, kteří povolují lehký trénink u kompletních ruptur po 6-8 

týdnech, což odpovídá prodloužení doby terapie o 14ti denní imobilizaci, kterou my 

jsme nepoužívali. Terapie i doba léčby našeho odoperovaného lezce se plně shoduje 

s postupy zmiňovaných studií (29, 17). 

Na skupině se zastaralou rupturou poutek lze dobře demonstrovat chronickou 

bolestivost a zhoršenou funkci. Po jejich kontrole u nás a nasazení výše uvedené 

terapie došlo k upravení a ustálení jejich stavu a funkce. Toto nám dobře ukazuje, že 

neléčená ruptura poutka může vést k mnohaměsíčním až letitým obtížím, 

v extrémním případě i ukončení lezecké kariéry. 

Z mnoha biomechanických studií (14, 23, 24, 33, 29) vyplývá, že porucha některého 

z poutek znamená poruchu kladkového mechanismu z čehož vyplývá, že se změní 

výhodné biomechanické podmínky, což má vliv na správný přenos sil a tím snížení 

svalové síly. Cílené měření svalové síly na poraněných prstech nebylo v naší studii 

provedeno. V případě pokračování této studie by bylo zajímavé potvrdit míru snížení 

svalové síly při jednoduchých i vícečetných rupturách šlachových poutek ve 

spolupráci s biomechaniky Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a tuto domněnku 

objektivizovat. 

U vícečetných ruptur jsou jasně prokazatelné trvalé následky a funkční omezení 

prstu při konzervativní léčbě. V případě operačního řešení dochází k plné úpravě 
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funkce, ústupu bolestí a pacienty subjektivně hodnoceno jako výborný výsledek 

(1 00% v naší studii a velmi dobré výsledky Schoffla a Hochholzera). 

Na rozdíl od toho byly operačně řešeny i jednoduché ruptury uvedené ve studii Parzy 

(2003), kde byla zaznamenaná subjektivní spokojenost po operaci u 73% a 

nespokojenost či nedostatečnost u 27%. 

Operační postup by dle zkušeností měl být indikován pouze u vícečetných ruptur a u 

jednoduchých ruptur pravděpodobně nemusíme dosáhnout lepšího výsledku než při 

konzervativní terapii. Navíc se prodlužuje doba rekonvalescence a doba hojení a 

přidávají se operační rizika a komplikace. 

Prokázali jsme, že u dvou pacientů s vícečetnou rupturou došlo k postupnému vzniku 

tohoto postižení v intervalu několika po sobě jdoucích měsíců či let. Oba pacienti 

nebyli při prvním úrazu adekvátně diagnostikováni a léčeni a nepoužívali ochranný 

tejping při lezení. S časovým odstupem došlo na stejném prstu k dalším rupturám 

ostatních poutek a vytvoření tětivy, flekční kontraktury a funkčního omezení prstu. U 

akutně diagnostikovaných a léčených pacientů nedošlo během studie k dalším 

následným rupturám. 

Ztráta každého z pěti prstencových poutek znamená vytvoření tětivy flexorové šlachy 

a omezení flexe prstu do dlaně (24). Z naší zkušenosti vyplývá, že jednoduché 

poranění poutek prstů způsobí hmatnou tětivu, nebo alespoň oddálení šlachy od 

kortiky při vyšetření zobrazovacími metodami, ale v našem souboru jsme nenalezli 

ani jeden případ vzniku flekční kontraktury. Flekční kontraktura vznikla vždy (dva 

případy) při neléčené ruptuře několika poutek na jednom prstu. Tyto flekční 

kontraktury jsem řešili nejprve konzervativně, jako předoperačnf přípravu, aby bylo 

vůbec možno provést rekonstrukci se správnou tonizací poutka. K tomu jsme využili 

dlahování pomocr dynamické extenční tříbodové dlahy dle Kepnera (viz obr.č.29). 

Výsledek byl velice uspokojivý a plné extenze bylo v obou případech dosaženo po 

dvou měsících nočního a klidového dlahování. Aktivní rozsah pohybu do flexe byl od 

počátku omezen, což zůstalo nezměněno. V jednom případě byl zlepšen pasivní 

rozsah pohybu do flexe díky snížení otoku a zklidněním zánětu po opichu depotního 

kortikoidu. V druhém případě nebyly zaznamenány výrazné zánětlivé změny a otok, 

který by omezoval pasivní rozsah pohybu na počátku léčby. V obou případech byla 

zaznamenána předozadní nestabilita PIP kloubu s ventrálním posunem středního 
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článku při aktivní flexi a s tím spojená bolestivost a chondropatie. Po dosažení 

plného pasivního rozsahu pohybu byla doporučena dynamická dlaha na příležitostné 

dlahování, dvakrát týdně a každodenní tejping v místech A2 a A4 poutek jako 

prevence vzniku flekční kontraktury. Naše dosavadní výsledky potvrzují názory a 

zkušenosti Schoffla a Hochholzera, že vícečetná ruptura je indikací pro operační 

řešení - náhradě poutek, jelikož dochází ke stálé iritaci měkkých tkání prstu a 

zhoršené výživě flexorových šlach z důvodu přílišného napínání vinkul a dochází 

k chronickému zánětu a tendenci vzniku flekční kontraktury. V dostupné literatuře 

jsme nenalezli metodu, která by řešila náhradu poutka A3. Vyvstává otázka zdali je 

dostačující náhrada poutek A2, A4 při kompletní ruptuře poutek prstů. Dle Schoffla a 

Hochholzera prováděli pouze náhradu poutek A2 a A4 s velmi dobrými výsledky. 

Přesto se domníváme, že náhradou poutek A2 a A4 nevyřešíme vzniklou nestabilitu 

PIP kloubu, která může působit další obtíže. 

Metodou volby u Schoffla a Hochholzera, kterou jsme využili i my, je metoda "half 

and loop" dle Widstroma. Tato metoda vytváří ze zkušeností autorů nejpevnější 

poutko. Je ale nutné odběr šlachy m.palmaris longus, který není ve 13 % přítomen. 

(27). Dochází k obtočení okolo proximálního nebo distálního článku prstu a protažení 

MPL pod šlachou extenzoru, kde mohou vzniknout srůsty a hrbol zhoršující funkci 

extenzoru. U našeho pacienta, ani ve skupině Schoffla a Hochholzera nebyly tyto 

obtíže zaznamenány. Ve studii Olivie Parzy byla prováděna náhrada pomocí 

extenzorového retinakula. Tato metoda dle testů ale nevykazuje takovou pevnost. 

(29) 

Obr.č.29: Trfbodová extenčnf dlaha dle Kepnera 
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6. ZÁVĚR 

Uzavřené ruptury šlachových poutek byly poprvé popsány v 80 letech 20.století jako 

nově odhalené poranění prstu. Počáteční diagnostické a terapeutické přístupy byly 

velmi variabilní. Dnešní terapeutický postup zahrnuje vyloučení zlomenin, poranění 

kloubního pouzdra či postranních vazů. K správné diagnostice je třeba využít 

ultrasonografické vyšetření a při pochybnostech nebo nejasnostech na základě 

ultrasonografického vyšetření je indikována magnetická rezonance. 

Poranění můžeme tedy rozdělit na jednoduché či izolované poranění poutek a na 

mnohočetné ruptury. Terapie těchto poranění se liší v přístupu konzervativním či 

operačním. Jednoduché ruptury je možno léčit časnou funkční medikamentózní a 

rehabilitační terapií s výbornými výsledky a bez dalšího závažného funkčního 

omezení. Mnohočetné ruptury nevedou při konzervativní terapii k dobrému výsledku 

a je nutné přistoupit k operační náhradě poutek. Metoda "loop and half' dle 

Windstroma vede k nejlepším výsledkům z možných metod. Po této operaci se 

pacienti vrací k plné sportovní zátěži za pět měsíců a nedochází k funkčnímu 

omezení. V našem souboru jsme zaznamenali tyto typy poranění pouze u 

sportovních lezců. Neměli jsme žádný případ u jiného sportu či u běžné populace. 

Myslíme, že možnosti terapie a rekonstrukce šlachových poutek jsou stále otevřeny 

novým metodám a přístupům a budoucnost přinese jistě nové poznatky. Například 

v rekonstrukci poutka A3, o které jsme v dostupné literatuře žádné informace nenašli. 

Naším záměrem je do budoucna rozšířit soubor pacientů a nadále se věnovat takto 

poraněným sportovcům. V průběhu této práce jsme nalezli několik otázek, na které 

bychom v budoucnu rádi našli odpověď. 
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Přílohy: 

Prfloha č.1: Anatomie: Variabilita chiasmy tendinum FDS (prevzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie 
der Hand, 1992) 
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CLELAND$che Sander--~ 

Fasciculi lonQitudinales 

--- lJg. phal~nge.ale propnum 

vertH•ale Verspannungsfasern 
zurHaut 

Lig. metacarpale 
lransversum superficřale 

(Lig. natatorium) 

Thenarlaszie mít 
VerstarkungszOgeln 

Příloha č.2: Anatomie: Palmárnf aponeuróza, Clelandovy vazy, Graysonovy vazy (převzato e.Schmidt: 
Chirurgische Anatomie der Hand,1992) 
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Hau!ásle der Nn. digitales --~ ~liM;:--"~~ 
palmares communes 

ulnarer Ast des 
Ramus palrr!aris n. media ni 
(TALEISNIK) 

Au!naris 

Ramt:s dorsalis n. ulnaris 

Rarnus palmaris n. ulnans 

N. cutaneus antebrachii medialis 

----- Aa. und Nn. digitales 
palrnares propril 

Nn. digitales 
palrnares proprii n. rnéd!ani 

N. digitalis dorsalis 

Ramus superficialis n. radialis 

PFíloha č.3: Anatomie: Palmárnf aponeuróza, (prevzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie der 
Hand,1992) 
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Prfloha č.4: Anatomie: Variabilita šlachových pochev (prevzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie der 
Hand,1992) 
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Příloha č .S: Variabilita uspořádáni šlachových poutek (převzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie der 

Hand,1992) 
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N. digitalis dorsalis A. digitalis dorsalis 

i 
A. d1gitalis palmaris propria 

' N. dlgitalls palmaris oroprius 

a A. digílalis palmaris commun1s 

f 

PFíloha č.6: Cévnr zásobeni prstu, a)variabilita b)cévnf zásob A2 poutka, c) zásobení MP kloubu 
(prevzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie der Hand,1992) 
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Sehne des M. flexor digitorum superhciahs 

Vinculurn breve 

pa:mare Platle __ 

Ziigelband (check-rell1-hgamen1) -

Sehne des M.ilexor drgrtorum 
prořundus 

proxrmales 
I nterpha lange81gelenk (PIPI 

Atcus d!g:topalmans proximalis 

Phalanx proximalis A. digrk"llts palmans propria 

Príloha č.6: b) 
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I 
Í,.--' 

Ačt. dígitales palrnares propriae 
d!staier und proximaler 
perlartikutilrer Arterienring 

\ Arcus palmaris prol.;nc!us 
\, 

A melacarpalls palmaris 
\ 

a A digi!alis palmaris commuuis Arcus palmaris super11C'..Jalis 

a) Ansich1 von ulnar 

Phalanx pmximal.s -

!>Ia. d:gilaiE'.S palmares 
proprlae 

.....,,. __ ____ dislaler pElriartii<Uiárer 
.,...o""'l~o;..t""''''JI Arterlenring 

A digitahs palmarls ---uJA l 

- prox1maler periartlkularer 
Arterienring 

communis 

· ·- Arcus palrnans superficia!is 

Os malacarpale 111 - -.... 

b 

b) Ans1chl von palmar 

Prrloha č.S: c) 
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c 

·.--... ---·~--

Pfíloha č. 7: Variabilita vin kul (převzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie der Hand,1992) 
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MP 
DIP 

a 

* 
~.-~'~.t'l:·. "" I .. -.·"· 
•. _- fl • -~-

b 

c 

Príloha č.8: Mechanismus ohýbání prstu (pfevzato e.Schmidt: Chirurgische Anatomie der Hand, 1992; 
Tubiana, 1981) 
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Priloha č.9: Srovnávacf tabulka obtížnosti 

UIAA Francie Písek 
1 

2 2 ll 

3- 3- lil 

3 3 lil 

3+ 3+ lil 

4- 4a 4-

4 4b IV 

4+ 4c v 
S- 4c v 
s S a Vl 

S+ S a Vl 

6- Sb VIla 

6 Se Vllb 

6 Se Vll 

6+ Se+ VIle 

6+17- 6a VllcJVIIIa 

7- 6a+ Vlila 

7-17 6a+/6b VlllaNIIIb 

7 6b Vll lb 

717+ 6b/6b+ VlllbNIIIc 

7+ 6b+ Vlllc 

7+ 6b+/6c Vlllc 

7+/B- 6c Vlllc/IXa 

8- 6c/6c+ Vlllc/IXa 

8- 6c+ IX a 

B-lB 6c+/7a IXa/IXb 

B ?a IXb 

BlB+ 7a/7a+ IXb/IXc 

B+ ?a+ IXc 

B+ 7a+/7b IXc 

B+/9- 7b IXc/Xa 

9- 7b/7b+ IXc/Xa 

9- 7b+ X a 

9-/9 7b+/7c Xa/Xb 

9 7c Xb 

9/9+ 7c/7c+ Xb/Xc 

9+ 7c+ Xc 

9+ 7c+/Ba Xc 

9+/1 0- Ba Xc/XIa 

10- Ba/Ba+ Xc/XIa 

10- Ba+ XI a 

10-/1 o Ba+/Bb Xla/XIb 

10 Bb X lb 

1 0/10+ Bb/Bb+ Xb/XIc 

10+ Bb+ Xlc 

10+/11- Bb+/Bc Xlc/XIIa 

11- Bc XII a 

11- Bc/Bc+ XII a 

11-111 Bc+ Xlla/XIIb 

11-111 Bc+/9a Xlla/XIIb 

11 9a Xllb 

11/11 + 9a/9a+ Xllb/XIIc 

11+ 9a+ Xllc 

11+/12- 9a+/9b Xllc/XIIIa 

12- 9b Xllc/XIIIa 
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Příloha č.1 O: Dotaznfk 

Dotazník pro poranění při sportovním lezení: 
Záznam o úrazu: Jméno: .................................................. .. 
Osobní údaje: 
1. Pohlaví: Dmužské I;:Jženské 
2. Levák o pravák D 
3. Rok narození: .. .. .. .. ........ .. 

4. jaká je Tvá úroveň v lezení: 
Závodník o Daktivní lezec oprofesionálnr lezec v horách ozačátečn!k 

5. Nejčastější typ lezení: 
boulder o oumělá stěna cskála Chory cílené oposilován! 

6. Jaká je tvoje úroveň při vyvádění cest na prvnfm: 
5a o- 6a D6a+ -6c+ o 7c+ a vf~ D7a - 7c 

7. Aktivity, které normálně děláš před lezením: 
Hydratace v průběhu tréninku Dano 
Hydratace po tréninku Dano 
Rozcvičeni před tréninkem: 

Dne pokud ano, kolik ............... litru 
o ne pokud ano, kolik .. ........ ... .. litru 
celkový strečinkoano one 
Protažen! prstu Dano Dne 

Protažení prstu po tréninku Dano Dne 

Úraz: 
8. Datum úrazu: ... ...... ... .. ............ . 
9. Prst ll 111 IV V o pravá levá o 

1 O. v době úrazu: váha: .............. výška: ...... ..... .. 

11 . byl tento prst již dřfve poraněn , kdy, jak: ........ .... .. .... . 

Průběh zranění: 
12. předchozl rozehřáti Dano 

Při tréninku 
Trénink 

13. událo se na: 

Dano 
o pokračoval( a) jsem 

Dne 
Dne 
O přerušil( a) jsem 

o poutko A2 A3 A4 

boulder o o skála cumělá stěna Opři cíleném posilovánJ chory 

14. typ úchopu při zraněni: 
DOtevrený ozalomeni Djednoprstový Ddvouprstový odoskok 
Dzachycenl(uviznuti) Dzachycení +pád 

15. př!znaky: 
Náhlá silná bolest Dano Dne 
Pomalu vznilkajlcl bolest Dano Dne 
Lupnutí Dano o ne 
Škála bolesti 1-10 (10 nejvíc): akutně: ........ . 

Diagnostika: 
16. klinické vyšetření: Dano Dne 

17. Klinika: přiznak tětivy Dano Dne 
Bolest Dano Dne 
Otok Dano Dne 
Zánět: Dano Dne 
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18. klinické+ další vyšetření : Dano c ne 
OUZ OMRl DRTG Djiné: .... ........ .. .. .... . 
Nález: ...... ..... . ... .. ...... .... ... ... ..... . ..... . ..... . .. . 

Předoperačni léčba: 
19. Fyzioterapie Dano Dne 

Pokud ano, jaká: omanuální Dultrazvuk 

20. Nesteroidnf antirevmatika Dano Dne 

21 . protizánětlivá mast Dano Dne 

22.fixace Dano 
Sádrová (pevná} fixace o 

Dne 
otape 

23. obstřik Dano Dne 
Pokud ano, jaký: ............................ . 

24. další: .. ..... .. .. .. .. ..... . ..... ... ............ . ........... . .. . 

25. efekt terapie: sníženi bolesti 
Zlepšení či úprava funkce 

Návrat k tréninku (bez operace): Dano Dne 

OTENS 

Dano Dne 
Dano one 

o magnet o laser 

26. celková přestávka v lezení (od úrazu k 1.tréninku}, doba: ...... .. ................ ... . 

27. úplný návrat k tréninku (plné zatrženi bez subjektivních obtíží): Dano Dne 
Pokud ano, po jak dlouhé době po úraze: ... .. . ..... .... .. .... .. . .. 

28. trénink s použitím ochrany poutka: 
tape o pevný prsten o 

29. Subjektivní zhodnoceni: 
Výborné o dobré o 

V případě operace: 
Nález + Operace: 

špatné o 

~. ru~~ o~ o~ DM 
Přetaženi O~ DA3 DA4 

nedostačujici o 

31. Operace Dano o ne , jaká: .... .. ........ .. .... .. .. Datum: .. ... .. .. .. .. . 

Návrat k tréninku (po operaci): Dano Dne 
32. celková přestávka v lezení (od operace k 1.tréninku}, doba: .. .. ... ... ............ .... .. 

33. úplný návrat k tréninku (plné zatížení bez subjektivních obtíži): ano o Dne 
Pokud ano, po jak dlouhé době po operaci: ..... . ... ... ............. . 

34. trénink s použitím pevného prstenu ano ne 
Pokud ano, jak dlouho po operaci: ... .. .. .. .. .. .... . ... .... .... .. . 

35. trénink s použitím ochrany poutka: 
tape o pevný prsten o 

36. Subkektivni zhodnocení: 
Výborné o dobré o špatné o nedostačující o 

Souhlasím s užitím těchto údajů v diplomové práci a ve studii, Datum a podpis: ... ...... ... ...... ..... . 
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Jméno 

JP 
JO 
RS 

JK 
JH 

s u 
PH 

TR 
ze 

JH 

o:::J 
"ni' 
"O 
•:::J 

c: 
(1) 
o 
o 
c: 

"O o 
~ 

>' 
..
..-
•O 
CU 
~ 

.Q 
;;:: 
a. 

rok 
rok úrazu 

začátek 

narozeni tera_j)le 

1976 2006 2006 
1971 2006 2007 
1986 2007 2007 

1984 2007 2007 
1976 2006 2006 

1976 2003 2007 
1975 2006 2007 

1982 2005 2007 
1968 2007 2007 

1981 2007 2007 

věk při 
pohlaví váha výška 

úrazu 

30 M 72 170,0 
35 M 74 182,0 
21 z 64 180,0 

23 M 64 173,0 
30 M 78 182,0 

27 ž 52 155,5 
31 M 80 188,0 

23 M 70 178,0 
38 M 75 178,0 

26 M 68 182,0 
28,4 69,7 176,85 

dominance úroveň - klasifikace 

skála začateenlk 

erslo písmeno průměr 

levák 6 b 6,33 
pravák 7 c 7,66 
pravák 6 c 6,66 

pravák 7 c 7,66 
pravák 6 a 6,00 1 

pravák 8 a 8,00 
pravák 6 b 6,33 

pravák 8 b 8,33 
pravák 7 c 7,66 

pravák 8 a 8,00 
7,263 10% 

78 

úroveň lezenl 

aktivní lezec závodník boulder 

1 
1 

1 

1 

1 1 
1 1 

1 
1 1 

1 
80% 10% 17,64% 

typ lezení 

umělá 
skála 

stěna 

1 
1 

1 

1 1 
1 

1 1 
1 

1 1 
1 

1 
36,30% 41,20% 

campus 

1 
5,90% 

~ o -



Jméno 
hydratace pfed tréninkem v hydratace pfi tréninku hydratace po tréninku 

rocvičeni pfed lezením 
protaženi po 

obdobi pfed úrazem v obdob! před úrazem v obdob! před úrazem tréninku 

OL > 0,5< 1L >1L OL > 0,5< 1L >1L OL > 0,5< 1L >1L celkové prsty 

ano ne ano ne ano ne 

JP 1 1 1 1 1 1 
JO 1 1 1 1 1 1 
RS 1 1 1 1 1 1 

JK 1 1 1 1 1 1 
JH 1 1 1 1 1 1 

s u 1 1 1 1 1 1 
PH 1 1 1 1 1 1 

TR 1 1 1 1 1 1 
ze 1 1 1 1 1 1 

JH 1 1 1 1 1 1 3 
60% 10% 30% 40% 60% 0% 20% 50% 30% 50% 50% 80% 20% 40% 60% 



Jméno 
postižený 

ruka poutko 
ptldružené postupnj pfedchozl 

pfl tréninku 
pokračováni 

prst téze vznik téze rozcvičeni v lezenr 

JP IV levá A2. ne ne ano ano ne 
JO IV levá A4 ne ne ne ano ano 
RS ll levá A3 ne ne ano ano ne 

JK lil levá A2. ne ne ne ano ano 
JH lil pravá A2. ne ne ne ano ne 

s u lil levá A2.,A3,A4 ne ano ne ano ne 
PH IV pravá A2. ne ne ne ano ne 

TR ll pravá A2.,A3,A4 ne ano ano ano ne 
ze IV levá A4 ne ne ano ano ano 

JH IV pravá A2.,A3 ne ne ano ano ano 

místo ůchop nástup bolesti 

boulder stěna skéla okamžitě postupně 

zalomení, 
1 dvou prstový 1 

1 zalomení 1 
1 zalomení 1 

otevřený, 

1 jednoprstový 1 
1 zalomení 1 

dvou prstový, 
1 doskok 1 

1 zalomení 1 
dvou prstový, 

1 doskok 1 
1 dvou prstový 1 

dvou prstový, 
1 doskok 1 

30% 20% 50% 90% 10% 

bolest 

silné střed ni slabé 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
70% 20%_ 10% 

slyšitelné 
lupnuti 

ano ne 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
90% 10% 

V) 
o 



Jméno 

speciálnl vyšetřeni klinika 

u z MRl RTG 
tětiva 

otok zánět 
flekční 

klinicky kontraktura 

JP 1 1 1 ne ano ano ne 
JO 1 1 ne ne ne ne 
RS 1 1 ne ano ano ne 

JK 1 1 1 ne ano ano ne 
JH 1 1 1 ano ano ano ne 

s u 1 1 ano ano ne ano 
PH 1 1 ano ano ano ne 

TR 1 1 1 ano ano ano ano 
ze 1 1 ne ne ne ne 

JH 1 1 1 ano ano ne ne 
100% 50% 100% 

předoperačně 

terapie 

manuálnl magnet US laser 
dlahovánl 
pfedop. 

ano ano ne ne ne 
ano ne ne ne ne 
ano ne ne ne ne 

ano ne ne ne ne 
ano ne ano ne ne 

ano ne ne ne ano 
ano ne ano ne ne 

ano ano ano ne ano 
ano ne ne ne ne 

ano ano ne ano ne 

NSA NSAiokálně 
obstfik 

kortikoidem 

ne ano ne 
ano ano ne 
ne ano ne 

ano ano ne 
ne ano ne 

ne ne ne 
ano ano ne 

ano ano ano 
ne ano ne 

ne ne ne 

terapie -fixace 

pevná tape 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 1 
30% 70% 

\0 o -



Jméno před operačně Operace nynijii výkonnost 

efekt terapie niivrat k lezení (uvedeno ve dnech) niivrat k tréninku 

snlienl úprava 
Matečně dní plně dni leze s spokojenost 

náhrada 
po operací dni tape spokojenost člslo písmeno prúměr bolesti funkce poutka 

JP ano ano St 45 Sm 180 tape výborné 6 b S,33 
JO ano ano 3t 21 3m 90 tape výborné 7 c 7,66 
RS ano ano 2,5m 75 9m 270 tape dobré 6 b 6,33 

JK ano ano 3t 21 4t 30 tape výborné 7 c 7,6S 
JH ano ano 3m 90 4m 120 tape výborné 6 a 6,00 

s u ano ano Sm 180 12m 3SO tape dobré 7 c 7,6S 
PH ano ano 4t 30 5m 150 tape výborné 6 c 6,66 

TR ano ne St 45 ne tape špatné 7 a 7,00 
ze ano ano St 45 2m s o tape výborné 7 c 7,66 

JH ne ne tape A2 4m 120 stále výborné 8 a 8,00 8 
552 1260 7,096 
61,3 157,5 120 7A 



Seznam použitých zkratek: 

DIP - distální interfalangeální kloub 

FDS- m.flexor digitorum superficialis 

FDP - m.flexor digitorum progundus 

FT - fyzikální terapie 

IP - interfalangeální kloub 

MCP - metakarpofalangeální kloub 

MPL - m.palmaris longus 

MRl - magnetická rezonance 

NSA - nesteroidní antirevmatika 

OS - "on sight", styl přelezení cesty na první pokus jako prvolezec 

PIP - proximální interfalangeální kloub 

RICE- algoritmus (rest, ice, compresion, elevation) 

UZ - ultrasonografie 
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