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ABSTRAKT
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou zlomeniny distální
části humeru
Cíle práce: Cíl první části práce je podrobné seznámení s teoretickými poznatky o zlomenině
distálního humeru a možnostech léčby. Popsané postupy jsou v konečné části podloženy
informacemi z aktuálních studií a článků na vědecké úrovni. Speciální část obsahuje kazuistiku
léčby pacienta s diagnózou zlomeniny distálního humeru a využitých fyzioterapeutických
metod, které byly zmíněny v teoretické části.
Metody: Práce byla zpracována na základě dat získaných během souvislé bakalářské praxe.
Všechny použité metody ve speciální části práce byly vyučovány v průběhu bakalářského
studia fyzioterapie na UK FTVS.
Klíčová slova: zlomenina distálního humeru, fyzioterapie, loketní kloub, humerus

ABSTRACT
Title: Case study of physiotherapy treatment of a patient with a distal part humerus fracture
diagnosis
Objective: The aim of the first part of the work is a detailed acquaintance with theoretical
knowledge about fracture of the distal humerus and treatment options. In the final part, the
described procedures are based on information from current studies and articles at the scientific
level. The special part contains a case report of the treatment of a patient with a diagnosis of
distal humerus fracture and used physiotherapeutic methods, which were mentioned in the
theoretical part.
Methods: Data for this work was obtined during bachelor’s practise. All methods used in the
special part of this work were taught during the bachelor’s study od physiotherapy at FTVS.
Key words: distal part humerus fracture, physiotherapy, humerus, elbow joint
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1 ÚVOD
Hlavním tématem práce je kompletní seznámení čtenáře s problematikou zlomeniny
distálního humeru. V teoretické části je nejprve rozebrán obecný pohled na zlomeniny
a všechna úskalí s nimi spojená. Následují obecné poznatky o loketním kloubu, jeho anatomie,
biomechanika a kineziologie. Konečně závěr teoretické části tvoří postupy lékařské
a rehabilitační intervence u zlomenin distální části humeru, které jsou doplněny o srovnání
efektu aktuálně celosvětově používaných terapií k léčbě zmíněné diagnózy. Pacientka byla
ošetřována na souvislé bakalářské praxi v Centru léčby pohybového aparátu v Praze v období
10. 1. – 3. 2. 2022.

8

2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Anatomie, biomechanika a kineziologie loketního kloubu
2.1.1 Anatomie
Loketní kloub neboli art. cubiti je tvořen třemi kostmi: proximálně humerem (kostí
pažní) a distálně, na palcové straně, radiem (kostí vřetenní) a na straně malíkové ulnou (kostí
loketní). Odtud také plynou pojmy užívané k určení směru na předloktí – radiálně a ulnárně.
Loketní kloub se řadí mezi tzv. složené klouby, tzn. že ho utváří následující kloubní spojení:
art. humeroulnaris (kladkový kloub), art. humeroradialis (kulový kloub) a art. radioulnaris
proximalis (kolový kloub). Kloubní pouzdro obemyká všechny tři spojení, a na humeru
dosahuje pod epikondyly (ty jsou volné pro začátky předloketních svalů). Na předloketních
kostech se jeho úpony nachází na ulně těsně pod kloubní plošky a na radiu až na samotném
krčku (pod názvem recessus sacciformis). Kloubní pouzdro díky své tenkosti stačí pohybům
kostí. Při ventrálním ohnutí se skládá v řasy a dorsálně je kryto šlachou m. triceps brachii.
(Čihák, 2016)
Co se vazů týče, nacházíme zde celkem tři. Zevně lig. collaterale radiale, které je
ze všech nejsilnější, a vnitřně lig. collaterale ulnare. Oba postranní vazy plní krycí a zesilující
funkci pro kloubní pouzdro a začínají na epikondylech humeru. Třetí vaz (lig. anulare radii)
probíhá pod krčkem radia a upíná se na ulnu. Radius a ulna jsou v průběhu spojovány
membránou. (Čihák, 2016, Hart, 2012)

Obrázek 1 – Anatomie loketního kloubu – vazy (Netter et al., 2010)
9

Humerus je tvarem typická dlouhá kost tvořena kraniálně hlavicí (caput humeri), tělem
(corpus humeri) a kaudálním koncem nazývaným též condylus humeri. Kaudálně leží také dvě
vyvýšené struktury a to laterální (radiální) a mediální (ulnární) epikondyl, které jsou důležité
z důvodu začátků značné části předloketních svalů. Za mediálním epikondylem je rýha (sulcus
nervi ulnaris), kudy jak název napovídá, prochází n. ulnaris. Distálně od epikondylů se nachází
kloubní plošky tvořící proximální část loketního kloubu. Laterálně položen (kulovitého tvaru)
je capitulum humeri pro skloubení s radiem a mediálně (klackovitého tvaru) trochlea humeri
pro spojení s ulnou. (Čihák 2016, Dylevský 2009)
Na radiu rozlišujeme proximálně hlavici (caput radii), tělo (corpus radii) a jeho distální
konec. Caput radii má tvar „napříč postaveného kola“ a nachází se na něm dvě kloubní plošky:
(fovea articulares) pro styk s capitulum humeri a po obvodu ležící druhá kloubní plocha
(circumferencia articulari), jejíž hlavice zapadá do zářezu ulny a otáčí se v něm při supinaci
a pronaci předloktí. (Čihák, 2016)
Proximálně široká a distálně zužující se kost předloktí je ulna, která je uložena více
na povrchu než radius, a proto je možné ji vypalpovat po celé její délce. Na ulně rozlišujeme
taktéž tři typické úseky jako u předchozí kosti, ale s přesně opačným uspořádáním. Proximální
část je z většiny zavzata do loketního kloubu, následuje tělo ulny (corpus ulnae) a distálně
válcovitá hlavice (caput ulnae). Proximální část obsahuje typický útvar pro oblast lokte a to
olecranon (neboli okovec) hmatný na zadní straně loketního kloubu. Na přední straně
proximálního konce leží vyhloubenina incissura trochlearis, která vytváří kladkovou kloubní
jamku pro spojení ulny s trochleou humeri. (Čihák, 2016)

Obrázek 2– Anatomie loketního kloubu – kosti (Netter et al., 2010)
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Při plné extenzi loketního kloubu a základním anatomické postavení svírá humerus
spolu s ulnou tzv. carrying angel. Je to tupý úhel otevřený laterálně s velikostí okolo 170°.
Z uvedeného vyplývá, že loket je při základním anatomickém postavení ve fyziologické mírné
valgozitě. Dále je diagnosticky důležitý Baumannův úhel. Nachází se mezi osou diafýzy
humeru a příčnou osou proloženou radiální osou distální metafýzy humeru. S jeho pomocí
můžeme zejména v dětském věku sledovat nefyziologickou varozitu či valgozitu loketního
kloubu. (Kolář, 2009)
Kolemkloubní svaly můžeme rozdělit na svaly paže a předloktí. Svaly paže zodpovídají
za flexi (m. biceps brachii, m. brachialis – oba inervovány n. musculocutaneus) a extenzi
(m. triceps brachii a m. anconeus – oba inervovány n. radialis) v loketním kloubu. Svaly
předloktí dělíme dle svého anatomického začátku na přední, laterální a zadní skupinu, funkčně
pak na flexory a extenzory, i přes to že vícero z nich se podílí i na supinaci a pronaci.
(Bartoníček, Heřt, 2004)
Přední skupina se funkčně řadí k flexorům a začíná společným snopcem na mediálním
epicondylu, distálně se rozděluje na m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris
logus, m. flexor carpi ulnaris a m. flexor digitorum superficialis. Všechny svaly, kromě
m. flexor carpi ulnaris (n. ulnaris) jsou inervovány n. medianus. (Bartoníček, Heřt, 2004)
Laterální skupina obsahuje m. brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus et brevis
– začínající na laterálním epicondylu a m. supinator, který jako jediný nezačíná na humeru.
Všechny svaly jsou inervovány n. radialis. (Bartoníček, Heřt, 2004)
Poslední dorzální skupina začíná, podobně jako přední skupina, společným svalovým
bříškem na zadní straně laterálního epicondylu. Distálně se diferencují na m. extensor digitorum
communis, m. extensor carpi ulnaris a m. extensor digiti minimi. Inervace pochází z n. radialis.
(Bartoníček, Heřt, 2004)
Celá horní končetina je inervována větvemi z plexus brachialis s kořenovou inervací
C4-Th1. Plexus se od začátku zbíhá ve tři svazky, které jdou až ke klíční kosti společně, odtud
dále plexus dělíme dle průběhu vláken na část supraclaviculární a infraclaviculární. Konkrétně
pro oblast paže a předloktí, která je řešená v této práci pochází smíšené nervy z infraclaviculární
části. Následuje popis jednotlivých nervů, které inervují svaly v okolí loketního kloubu. (Janda,
2010)
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První, n. musculocutaneus, (C4-C6) motoricky inervuje m. biceps brachii,
m. coracobrachialis a m. brachialis. Dále do předloktí pokračuje jako senzitivní nerv zasahující
radiální plochu předloktí jako n. cutaneus antebrachii lateralis. (Janda, 2010)
Velmi dlouhý n. medianus (C5-Th1) inervuje všechny svaly na volární ploše předloktí
(kromě ulnární část m. flexor digitorum profundus a m. flexor carpi ulnaris) a dále pokračuje
až do dlaně. (Janda, 2010)
Třetím v pořadí je dlouhý silný n. ulnaris (C8-Th1), který motoricky zásobuje
především drobné svaly ruky a na volární ploše předloktí právě výše uvedený m. flexor
digitorum profundus a m. flexor carpi ulnaris. Senzitivní výpadek nervu zasáhne dorzální
a volární polovinu ulnární strany předloktí, pátý a čtvrtý prst a ulnární polovinu třetího prstu.
(Janda, 2010)
Poslední n. radialis má bohaté senzitivní zásobení na poměrně značné části paže.
Na dorzální ploše paže vystupuje senzitivně jako n. cutaneus brachii posterior, na dorzální ploše
předloktí jako n. cutaneus antebrachii posterior a konečné větévky jdou až na radiální polovinu
dorza ruky. Motoricky inervuje všechny svaly dorsální části paže a dorzální a vnější strany
předloktí. (Janda, 2010)
Přívod krve v oblasti paže zajišťuje a. brachialis, která se v loketní jamce rozděluje
na a. radialis (jdoucí na laterální čast předloktí) a a. ulnaris, která běží po mediální části
předloktí. Obě tepny vedou až do dlaně, kde se spojují ve dvě obloukové anastomózy. Odvod
krve je pomocí žil obstarán ve dvou systémech. Hluboký systém doprovází arterie (nese tedy
stejné názvy) a najdeme zde vv. brachiales, vv. radiales a vv. ulnares. Druhý (povrchový)
systém tvoří dvě hlavní žíly - v. cephalica a v. basilica. Tento systém je až do podpaží párový.
(Hudák, Kachlík et al, 2017)

2.1.2 Biomechanika
Stabilita loketního kloubu je zajištěna jak ekvivalencí (shodností) kloubních povrchů,
tak i statickými a dynamickými stabilizátory. Jako statické stabilizátory loketního kloubu
označujeme postranní vazy a jako dynamické flexory a extenzory ruky, které se upínají
na epikondylech. Asi z poloviny závisí stabilita loketního kloubu na humeroulnárním
skloubení. Ze statických stabilizátorů je kladen větší nárok na mediální postranní vaz z důvodu
provádění většiny běžných denních činností ve flexi lokte a zatížení předloktí do valgozity.
Na dynamické stabilitě mají největší podíl m. pronator teres a m. flexor carpi ulnaris, které
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označujeme jako primarní dynamické stabilizátory, sekundárním dynamickým stabilizátorem
je m. flexor digitorum superficialis. Svaly m. brachialis, m. biceps brachii a m. triceps brachii
napomáhají stabilitě lokte svým kompresivním efektem na kloub. (Hart, 2012, Fornalski,
Gupta, Lee, 2003)
Člověk během dne vykonává pohyby při běžných denních činnostech v rozpětí 30°-120°
v rovině sagitální, rotace v rovině transverzální v rozsahu okolo 50° v loketním kloubu. Při
vykonávání běžných denních aktivit vzniknou v loketním kloubu síly dvoj- až trojnásobně větší
než je tělesná hmotnost jedince. Páka působení m. biceps brachii je kratší než délka předloktí,
proto musí biceps ke vzniku sil takových velikostí vynaložit při flexi proti odporu velkou sílu.
(Hart, 2012)

2.1.3 Kineziologie
Dle Véleho je loketní kloub pro člověka nejdůležitější pro svou schopnost přiblížit ruku
k ústům, Kolář k tomu přidává ještě schopnost sebeobsluhy, manipulace a jemné motoriky.
Pohyby v loketním kloubu se mohou odehrávat ve čtyřech směrech. V sagitální rovině je to
flexe a extenze, v rovině sagitální supinace a pronace. Flexe a extenze v loketním kloubu je
realizována výhradně v humeroulnárním a humeroradiálním kloubu. Zbylé dva pohyby,
supinace a pronace, probíhají nejen v radiohumerálním a proximálním radioulnárním kloubu,
ale také v distálním radioulnárním kloubu, tím pádem je řadíme do pohybů předloktí.
Dle Véleho jsou fyziologické rozsahy pohybu pro flexi 130-150°, pro extenzi do 10° ve smyslu
negativních hodnot, pro supinaci 90° a pro pronaci 85°. Z anatomického hlediska se rozsah
pohybu zakončuje kostním kontaktem pouze při pohybu do extenze, konkrétně opření olecranu
ulnae do fossa olecrani humeri. Velikost olecranu tedy do jisté míry určuje míru rozsahu pohybu
do extenze v loketním kloubu (čím menší olecranon, tím vyšší možný stupeň extenze). Při více
jak 10° extenzi, hovoříme o hyperextenzi, která bývá nejčastěji přítomna při zvýšené laxicitě
vaziva. Pohyb do flexe je zakončen opřením předloktí o m. biceps brachii, tím pádem je logické,
že u svalnatých jedinců může být fyziologicky nižší. Omezený rozsah pohybu v loketním
kloubu vídáme ve většině případech z důvodu přítomnosti degenerativních změn kostí
či měkkých tkání např. artrózou, artritidou, úrazem, přetížením atd. (Kolář, 2009; Véle, 2006)
Při flexi se processus coronoideus ulnae vsouvá do fossa coronoidea humeri a při
konečném rozsahu pohybu do flexe zapadá capitulum radii do fossa radialis humeri. Na flexi
v loketním kloubu se majoritně účastní následující svaly: m. biceps brachii, m. brachioradialis,

13

m. brachialis. I když pracují v agonistickém vzorci a na flexi loketního kloubu se v jisté míře
vždy podílí společně, jejich aktivita jako jednotlivce závisí na poloze předloktí. Při pronačním
postavení vykonává největší práci m. brachialis, v případě flexe loketního kloubu se středním
postavením předloktí je to pak m. brachioradialis, který dle Jandy přestavuje jakousi silovou
rezervu a aktivuje se hlavně při flexi proti odporu. Asi za nejznámějším případem flexe se
supinovaným předloktím stojí m. biceps brachii. Pomocnými svaly jsou m. flexor digitorum
superficialis, m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum radialis, m. palmaris longus
a m. pronator teres (zejména pro flexi v supinaci). (Dauber, 2007; Véle, 2006; Janda, 2010)
U extenze se olecranon ulnae vkládá do fossa olecrani humeri za pomoci kontrakce
m. triceps brachii a m. anconeus, pomocnými svaly jsou m. extensor carpi ulnaris, m. extensor
carpi radialis longus et brevis a m. extensor digitorum. (Dauber, 2007; Véle, 2006; Janda, 2010)
V případě obtáčení radia kolem ulny v proximálním radioulnárním kloubu a obíhání
radia hlavicí ulny v distálním radioulnárním kloubu hovoříme o pohybu zvaném pronace. Palec
ruky se přitom otáčí dovnitř – k tělu a dlaň se otáčí směrem dolů – k zemi, a to díky aktivitě
svalů m. pronator teres a m. pronator quadratus. (Véle, 2006)
Supinace znamená vyrovnávání kostí předloktí zpět do anatomického postavení. Jako
supinátory označujeme m. biceps brachii a m. supinator. Hlavně díky m. biceps brachii jsme
schopni v supinaci vyvinout o tolik větší sílu. Toho je využíváno např. u manuálních
šroubováků, které jsou konstruovány na utahování do supinačního směru. Omezení do supinace
bývá často způsobeno pro tzv. „pronační kontrakturu.“ (Véle, 2006)
Dle Véleho je závislá účinnost svalů nejen na poloze předloktí, jak to rozdělil Janda, ale
na mnoha dalších faktorech. U flexe je nejmenší účinnost pohybu při max. extenzi, v semiflexi
se zvyšuje a nejvyšší je při 90° flexi v LK. Navíc se v polohách pro jednotlivé flexory LK liší,
pro kontrakci m. biceps brachii je nejvýhodnější poloha 80–90° flexe v LK a pro
m. brachioradialis pak 100–110° flexe. Z toho vyplývá, že poměr aktivace flexorů je závislý
na vzdálenosti úponu svalu a kloubu, kolem kterého sval pohyb vykonává. Vstupuje sem však
i faktor úhlové rychlosti. Při pomalém provedení flexe proti i bez odporu jsou nejvíce aktivní
m. biceps brachii a m. brachioradialis, naopak rychlé provedení je ideální pro činnost
m. brachioradialis. (Véle, 2006)

14

2.1.4 Palpace
V oblasti loketního kloubu lze z kostěných struktur dobře vypalpovat štěrbina mezi
capitulum humeri a caput radii, oblast laterálního a mediálního epikondylu a olecranon ulnae.
Správnost anatomického postavení loketního kloubu lze orientačně ověřit tak, že při extenzi
tvoří oba epikondyly a olecranon přímku a ve flexi rovnostranný trojúhelník. Konečné slovo
má vždy zobrazovací technika. (Kolář, 2009)

2.1.5 Nejčastější obtíže
Mezi nejčastější bolestivé stavy v oblasti lokte patři tzv. epicondylalgie. Řadí se
do skupiny entezopatií a jak už název napovídá jedná se o postižení úponových šlach svalů
předloktí. Epicondylalgie může postihnout laterální či mediální epikondyl, tedy buď svalovou
skupinu extenzorů či flexorů zápěstí. Laicky se často užívají pojmy „tenisový loket“ pro
laterální epicondylalgii a „oštěpařský nebo také golfový loket“ pro epikondylalgii mediální.
Dříve se jednalo hlavně o stav přetížení ze sportovní činnosti či manuálního zaměstnání, nyní
tyto obtíže vídáme čím dál častěji u zaměstnanců pracujících na počítači. V diagnostice je pak
nutné odlišit akutní formu onemocnění od chronické. Ptáme se i na počet aplikovaných
obstřiků. Dále nás zajímá koordinace aktivity svalů předloktí, postavení celého pletence
ramenního, pohyb v loketním kloubu při chůzi, tonus měkkých tkání a konečně odporové testy
pro svaly předloktí (k vyšetření laterální epicondylalgie se využívají: Cozenův test, odporové
testy na extenzory prstů a odporový test na m. supinator). (Kolář, 2009)

2.2 Zlomeniny
Zlomenina se definuje jako úplná či neúplná porucha celistvosti kosti. Při neúplné
poruše hovoříme o tzv. interakcích nebo subperiostálních frakturách, vyskytují se převážně
u pacientů dětského věku. Na základě mechanismu vzniku rozděluje zlomeniny na tři typy:
úrazové, únavové a patologické. (Pokorný et al., 2002; Midtgaard, Ruzbarsky, Hackett, Viola,
2020)
V případě úrazové zlomeniny dochází k ruptuře přímo nebo nepřímo. Směr pohybu
zapříčiňující poškození je buď torzní, kompresní, ohybový, avulzní, střižný nebo jejich
kombinací. Klinická diagnostika je postavena na třech pilířích: zaprvé příznaky
jisté – deformace končetiny, patologická krepitace úlomků, zadruhé pohyblivost – bolest,
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funkční omezení a ohraničený krevní výron nebo otok a zatřetí příznaky pravděpodobné – úraz
v anamnéze. Diagnostiku je nutné vždy podpořit RTG snímkem ve dvou projekcích a u určitých
typů zlomenin speciální projekcí k potvrzení nálezu klinického vyšetření. Pro ideální plán
terapie či operační intervence je na místě zhotovit i CT vyšetření. (Pokorný et al., 2002)
Stress fractures, fatigue fractures neboli zlomeniny únavové vzniknou přetížením kostní
opory, únavou svalové manžety nebo nadměrným dlouhodobým namáháním hypertrofického
svalstva (jeden z příznaků možného užívání anabolik). Tento typ zlomenin je často vídán
ve sportu. Typická výskyt tohoty typu zlomenin je tzv. pochodová zlomenina třetího MTT.
U běžců nebo tanečníku bývá často postižena i oblast střední třetiny tibie nebo distální třetiny
fibuly kromě oblasti maleolů. Výjimečně se může objevit i únavová zlomeniny tuber
ischiadicum, calcaneu nebo obratle. Symptomy jsou zprvu nenápadné. Pozátěžová bolest místa
pozvolna přechází až v bolest klidovou. Pozitivní RTG nález je možné odhalit nejdříve za 4–6
týdnů, následuje konzervativní terapie. (Pokorný et al., 2002)
Patologické zlomeniny vznikají v terénu již oslabené kosti. Často stačí jen malé anebo
netypické násilí ke vzniknu poranění. Nejčastější příčinou primární patologické změny kosti,
na jejíž základě vznikne zlomenina, jsou procesy metastázy, kostní cysty a u starých lidí to bývá
ve většině případech osteoporóza. (Pokorný et al., 2002)
Do jisté míry vzniká při zlomenině i určité poškození okolních měkkých tkání. To bývá
vyvolané už samotným násilím při poranění nebo následným pohybem kostních fragmentů.
Může jít o porušení tkání svalových, nervových nebo cévních, méně často i vnitřních orgánů.
V případě poruchy kožního krytu hovoříme o zlomenině otevřené, která je dle rozsahu
poškození okolních měkkých struktur klasifikována do třech stupňů. Pacientům se již
v příjmové ordinaci podávají širokospektrá antibiotika jako prevence rozšíření infektu
z otevřené rány. Po stěru a analýze otevřeného kožního krytu jsou širokospektrá antibiotika
nahrazena specializovanými. (Zeman et al., 2011, Midtgaard, Ruzbarsky, Hackett, Viola, 2020)

2.2.1 Klasifikace zlomenin
V současnosti je majoritně využívána mezinárodní alfa-numerická klasifikace
zohledňující lokalizaci a typ zlomeniny. Označuje se zkratkou AO klasifikace nebo také CCF
(Comprehensif Classification of Fractures). Systém pracuje na základním principu přidělení
každé kosti číslo 1-9, úseku kosti číslo 1-3, typu zlomeniny písmeno A-C. Dále obsahuje ještě
další skupiny a podskupiny. Vztáhneme-li klasifikaci na pacienta z této bakalářské práce
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s diagnózou zlomeniny distální části humeru, je zde devět možných typů zlomenin. Pacientka
má z CT vyšetření popsanou zlomeninu mediálního epikondylu bez dislokace, která nese
konkrétní označení 13 – A1. (Dungl, 2014, Midtgaard, Ruzbarsky, Hackett, Viola, 2020)
Ostatní klasifikační škály jsou odvozovány od různých kritérií jako RTG obraz, počet
úlomků, postižení kloubní plochy, mechanismu úrazu atd. Například u úrazového typu
zlomenin je dělení následující. Dle linie lomu se mohou vyskytnout zlomeniny příčné, šikmé,
spirální, vertikální (dlátové u kortikálních kostí, impresivní u spongiózních kostí),
tangenciální – osteochondrální, avulzní – na úponech vazů a šlach. Podle počtu úlomků může
být zlomenina dvou-, tří-, čtyřúlomková anebo tříštivá. Zvláštním případem jsou zlomeniny
diafýzy, kdy se objevuje dvouetážová zlomenina s neporušeným mezifragmentem o minimální
velikostí 6 cm. Při dislokaci úlomku popisujeme jeho polohu vždy podle umístění distálního
fragmentu oproti proximální části. Výjimkou jsou pouze luxační zlomeniny páteře. Popis
vypadá tedy opačně – poloha proximálního obratle oproti distálnímu. Dislokace se popisují
latinským názvoslovím: ad latus (do strany), ad longitudinem (s distrakcí, s kontrakcí), ad axim,
ad periferiim (rotační) a jejich vzájemnými kombinacemi. (Pokorný, 2012)

2.2.2 Léčba zlomenin
Konkrétní volba léčby závisí na řadě okolností. Typ zlomeniny, rozsah poranění
měkkých tkání, věk, mobilita mentální a celkový stav pacienta, i jeho sociální zázemí jsou jen
pár z nich. Pro pacienta je nejdůležitější výsledek, jakkoliv zvolené léčby. Adekvátní funkční
výsledek může být získán za předpokladu znovuzískání správného anatomického postavení.
K tomu je potřeba obstarat správné cévní zásobení kostních fragmentů a přilehlých měkkých
tkání, dokonalou repozici, stabilní imobilizaci či fixaci a vhodně zvolenou časnou rehabilitaci.
(Žvák et al., 2006)
Ke konzervativní léčbě jsou indikovány nedislokované zlomeniny, zlomeniny
s možností zavřené (stabilní) repozice, většina zlomenin v dětském věku a nemožnost podat
pacientovi celkovou narkózu nebo provést operační výkon. Dle Böhlera se konzervativní
terapie zakládá na třech principech: repozice, retence a rehabilitace. Nevýhodou
konzervativního způsobu léčby je dlouhodobá fixace kloubů sousedících s místem
postižení a pozdější indikace rehabilitační intervence. Z jejich imobilizace plynou jiné obtíže
jako kloubní blokády, zkracování vazivových aparátů, změna trofiky svalstva, snižování
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svalové síly apod. Kombinace všech faktorů vede k prodloužení doby navrácení pacienta
do předúrazového stavu. ((Wendsche, Veselý, et al., 2015)
Repozice by měla být provedena nejlépe ještě v den úrazu, kvůli prevenci poranění
okolních měkkých tkání, cév a nervů. Existuje možnost provedení buď v lokální nebo celkové
anestezii. Speciální případ představují zlomeniny intraartikulární, kdy je nutná tzv. anatomická
repozice (repozice v anatomickém postavení) kvůli zabránění vzniku časné posttraumatické
artrózy. Úskalí nedostatečné repozice úlomků a nedostatečnému klidu zlomeniny je
v prodloužení kostního hojení a vytvoření pakloubu (pseudoartrózy). (Wendsche, Veselý, et al.,
2015)
Retence bývá nejčastěji provedena za pomoci sádrového obvazu. Principem sádrové
fixace je imobilizace proximálního a distálního kloubu. Výjimku potvrzující pravidlo zaujímá
zlomenina distálního radia a hlezna, kde postačí fixace pod proximální kloub. Důležitost
u sádrové fixace je podkládání míst s rizikem k otlakům (hlavička fibuly, kotníky, loket…)
silnou plstěnou vrstvou a pravidelná kontrola cévního a nervového zásobení distálních částí
jako prevence vzniku dekubitů či kompartment syndromu. Druhým způsobem retence je
skeletální trakce, která se využívá jako fixace u zlomenin s tendencí ke kontrakci úlomků
(např. u polytraumat). Nejedná se o fixaci jako takovou ale v podstatě o kontinuální repozici
trakcí za použití Kirschnerových drátů výjimečně Steinmanových hřebů. Ty se zavedou
do kondylů femuru, tuberositas tibiae nebo calcaneu za nastavení osově správného a přesně
vyváženého extenčního tahu. Posledním a zároveň speciálním způsobem provedení retence je
funkčně-konzervativní léčení dle Sarmienta. Představa je dosažení co nejlepšího funkčního
výsledku se zachováním omezeného pohybu okolních kloubů. Používá se k tomu speciální
sádrovací technika a přizpůsobivé ortézy. Díky možnosti omezených pohybů končetiny
vznikne hydrodynamický tlak působící stabilizačně na zlomeninu. (Wendsche, Veselý, et al.,
2015)
Rehabilitace by měla být zahájena co nejdříve. Začíná se od izometrického cvičení
svalů pod sádrou, přes mobilizaci pacienta pomocí berlí až po cvičení všech neimobilizovaných
kloubů v plném rozsahu pohybu. (Wendsche, Veselý, et al., 2015) Osobní sdělení B. G.
Webera: „Chirurgové často zakazují pacientům zátěž končetiny, pokud není patrný svalek na
RTG snímku. Velká chyba. Svalek se obtížně vytvoří, když se končetina nezatěžuje.“
Operační řešení představuje výhodu v možnosti časné rehabilitace a omezuje tím vznik
nežádoucích rizik z dlouhodobé imobilizace jako jsou poúrazové artrózy, kontraktury atd.
Na druhou stranu s sebou operace nese jistá rizika jako je infekt, technická chyba operatéra,
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riziko celkové narkózy a další. Mezi užívané operační metody patří osteosyntéza, resekční
operace a aloplastika. (Dungl, 2014; Žvák et al., 2006)
Nejvíce využívanou metodou je osteosyntéza, která za pomoci implantátu
připevněnému ke skeletu stabilizuje kostní úlomky a neutralizuje tak svalové síly způsobující
pohyb fragmentů. Dva druhy osteosyntézy, stabilní a adaptační, jsou voleny podle konkrétního
typu zlomeniny. (Pokorný, et al., 2002, Dungl, 2014)
Stabilní osteosyntéza umožňuje rehabilitaci prakticky ihned po operaci s ohledem
na stav operační rány. Ke správnému a rychlému kostnímu hojení je nezbytná stabilita
segmentu. Pro započetí samotného primárního hojení je navíc potřeba interfragmentární tlak
(komprese), pro jehož docílení se využívají tři prostředky: kompresní (tahový) šroub,
interfragmentární komprese dlahou a tahové cerkláže. Takové stabilizaci se říká absolutní.
Nedochází ani k minimálnímu pohybu kostních fragmentů a je proto využívána
u intraartikulárních zlomenin, které vyžadují přesnou anatomickou repozici. Nevýhodou je
nutnost provedení invazivního operačního přístupu a vznik poměrně rozsáhlé operační rány.
(Wendsche, Veselý, et al., 2015)
Naopak u metafyzárních a diafyzárních zlomenin není nutnost provedení přesné
anatomické repozice a postačí repozice uzavřená, která s sebou nese méně invazivní operační
techniku za pomoci metod jako nitrodřeňové hřebování, přemosťující dlahy a zevní fixátory.
Tento druh osteosyntézy se nazývá relativní a umožňuje minimální pohyb úlomků. (Dungl,
2014; Wendsche, Veselý, et al., 2015; Žvák, et al., 2006)
Adaptační osteosyntéza není sama o sobě dostatečně pevná, a proto musí být podpořena
sádrovou fixací nebo ortézou. Úlomky udržuje fixované, ale funkční léčba není možná
bezprostředně po operaci, a to i z důvodu možného infektu rány. K dosažení fixovaného
postavení se užívají šrouby, K-dráty a cerklážní drátěné kličky. I přes všechny nevýhody je
nutnost použití adaptační osteosyntézy např. v dětské nebo gerontologické traumatologii.
(Pokorný et al., 2002)

2.2.3 Kostní hojení
Pro kostní hojení je nejdůležitější její imobilizace v ose a dobré vaskulární zásobení.
Za tohoto předpokladu může fyziologicky probíhat hojení primární (trvající zhruba tři měsíce)
a sekundární (chondrodesmální, trvající asi šest týdnů). (Zeman et al., 2011)
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V případě primárního hojení neboli hojení bez štěrbiny je nutná přítomnost totální
imobilizace úlomků a interfragmentární komprese osteosyntézou. Osteony pak přerůstají přímo
z jednoho fragmentu do druhého. Vzniklý svalek není patrný na RTG snímcích. (Wendsche,
Veselý, et al., 2015; Schell, Duda, Peters, Tsitsilonis, Johnson, Schmidt-Bleed, 2017)
Sekundární hojení neboli tzv. hojení se štěrbinou probíhá ve čtyřech fázích a klíčovou
roli zde hraje tvorba svalku v místě štěrbiny. První fáze (zánětlivá) sestává z tvorby hematomu
v místě zlomeniny a jeho následné přeměny na bohatě prokrvenou fibrotickou tkáň. Následná
reparativní fáze trvá zhruba tři týdny a je důležitá pro svou tvorbu měkkého
(kostně – chrupavčitého) svalku. Ve třetí fázi osteoklasty odbourávají starou kost, osteoblasty
vytváří kost novou, která je vzápětí mineralizována a vytvoří se tzv. tvrdý svalek. Poslední je
remodelace kosti. V případě přílišné vzdálenosti fragmentů kosti nastává porucha sekundárního
hojení a vzniká pakloub. Remodelace kosti nastává o měsíce až léta později a je ovlivněna
zejména zatěžováním kosti a okolním působícím silám. (Wendsche, Veselý, et al., 2015;
Bigham-Sadegh a Oryan, 2014)

2.2.4 Komplikace zlomenin
Komplikace mohou vzniknout již primárně při úrazu nebo následně v průběhu hojení.
Rizikové faktory negativně ovlivňující hojení (konkrétně tvorbu svalku) jsou: nikotin, alkohol,
nedostatek proteinů ve stravě, oba typy diabetes melitus, vyšší věk a užívání analgetik. Mezi
často vyskytující se popsané komplikace řadíme algoneurodystrofický syndrom, kompartment
syndrom, prodloužené hojení, vznik pakloubu, posttraumatickou artrózu, zhojení v malpozici,
infekt a tukovou embolii. (Wendsche, Veselý, et al., 2015; Dungl, 2014)
Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS) jinak označovaný jako Sudeckův
syndrom, kauzalgie, algoneurodystrofický syndrom nebo reflexní sympatická dystrofie se
projevuje bolestí (parestezie, dysestezie), otokem, ztuhlostí kloubů, funkčními defekty. Řadí
mezi neurocirkulační onemocnění. Etiologie vzniku není přesně známa, ale hlavní vinu
za vnímání bolesti nese sympatikus. KRBS může postihnout pacienty v jakékoliv věkové
skupině. Obecně rozlišujeme dva typy KRBP. (Dungl, 2014; Kolář et al., 2009)
Typ první se projevuje jako nepřiměřená hyperreaktivita na podráždění dané oblasti.
Bolest se neobjevuje pouze v oblasti inervované daným nervem, ale často ve vícero
segmentech. Oproti tomu s druhým typem se setkáváme po poranění periferního nervu a bolest
se udržuje v jedné oblasti. Toto rozdělení není pro praxi úplně dostačující, protože se dá říci,
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že jediný rozdíl je v přítomnosti nervové léze. KRBS po zlomeninách se však často označuje
jako první typ, i když zde nervové porušení může být přítomno také. Společnými příznaky obou
typů jsou otok, poruchy prokrvení a zvýšená potivost kůže. (Kolář et al., 2009)
K Diagnostice se využívají specifické dotazníky pro diagnostiku KRBS, tomografie,
kostní scintigrafie, denzitometrie a magnetická rezonance. (Kolář et al., 2009; Firman, 2010)
Kromě farmakoterapie má své místo v léčbě KRBS i fyzioterapie. Za cíl se klade
zejména snížení otoku, zlepšení vazomotoriky, snížení bolesti a zlepšení pohyblivosti. K tomu
se využívají TMT, LTV, fyzikální terapie – magnetoterapie, hydroterapie, elektroterapie, šetrné
mobilizace anebo masáže. (Kolář et al., 2009; Lecours, 2014, Smith, 2006)
Kompartment syndrom vzniká až v 70 % u zlomenin a ve zbývajících 30 % při poranění
měkkých tkání. Jde o stav zvýšení tlaku v uzavřeném osteofasciálním prostoru (kompartmentu)
z důvodu zmenšení kompartmentu nebo zvýšení objemu tekutiny v tomto prostoru. Nejčastěji
ho vídáme při zlomeninách tibie či distálního radia. Z důvodu útlaku cév a nervů je prvním
příznakem prudká bolest, která postupně narůstá. Časem se objevuje parestezie, hypestezie
až paréza svalů. Pro léčbu je klíčová včasná diagnostika. Dalším postupem je elevace,
dekomprese (dermatofasciotomie), stabilizace a uzávěr rány. (Dungl, 2014; McQueen, 2000)
Zhojení v malpozici nebo také v neanatomickém postavení vzniká po špatně provedené
repozici zlomeniny nebo nestabilní fixaci. Předcházet by tomu mělo zhotovení kontrolních
RTG snímků. V lepším případě jde o asymptomatickou komplikaci, může se ale objevit funkční
porucha, bolest, otok, kloubní nestabilita až posttraumatická artróza. Jedinou možnou léčbou je
reoperace (osteotomie a osteosyntéza) s korekcí anatomického postavení. (Dungl, 2014;
Wendsche, Veselý, et al., 2015; Cheung, Sarkissian, 2015)
Posttraumatická artróza (PTA) může vzniknout jako důsledek neanatomického zhojení
extraartikulární zlomeniny nebo po intraartikulární zlomenině a její následné neadekvátní
stabilizaci. Častěji se vyskytuje na dolních končetinách, kvůli jejich většímu zatížení. Projevuje
se bolestí, otokem dokonce i nitrokloubním krvácením. Převážně PTA spontánně během dvou
až tří měsíců vymizí. (Dungl, 2014; Debdut, Wysocki, Cohen, 2013)
Na základě zkušeností z praxe byla pro všechny kosti stanovena tzv. fyziologická doba
hojení. Na jejím základě vznikl pojem jako prodloužená doba hojení, která je dvakrát delší
než fyziologická. O tzv. pakloubu hovoříme, pokud zlomenina není zhojená alespoň devět
měsíců od úrazu a již tři měsíce nevykazuje známky jakéhokoliv hojení. Léčba je ve většině
případech operativní, výjimkou jsou paklouby s dostatečným cévním zásobením. Zde lze
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ponzervativního postupu, a to korektnější fixací dané oblasti. (Wendsche, Veselý, et al., 2015;
Dungl, 2014)

2.3 Zlomeniny distálního humeru
Zlomenina může vzniknout dvěma mechanismy – přímým mechanismem, tj. pád přímo
na dorzální stranu loketního kloubu. Mechanismem nepřímým vznikne zlomenina při pádu
na extendované předloktí v různém stupni flexe v loketním kloubu. Různé typy zlomenin
distálního humeru vzniknou na základě pevnosti kostí, intenzity a úhlu působení síly při pádu
a pevností vazivového aparátu. Při diagnostice se v anamnéze vyskytuje úraz a bolest lokte,
klinicky je přítomný otok, hematom a poruchu funkce kloubu. RTG snímek se zhotovuje
ve dvou projekcích k určení rozsahu poranění. Následné CT vyšetření odhalí podrobnou
klasifikaci zlomeniny, díky které se stanoví plán léčby a operace. (Wendsche, Veselý, 2015)

2.3.1 Klasifikace
Dle empirické zkušenosti, kde nejdůležitější roli hraje typ zlomeniny k užívanému
operačnímu přístupu, lze zlomeniny distálního humeru rozdělit na extenční s dorzální dislokací
a flekční typ s volární dislokací. Druhá užívaná klasifikace je klasická klasifikace zlomenin
podle AO a vypadá následně: 13-A se označují extraartikulární zlomeniny (patří sem 13-A1
epikondylární zlomeniny až 13-A3 laterální dislokace humeru o šířku kosti), 13-B jsou
zlomeniny intraartikulární jednoduché (rozdělení dle místa zlomeniny na: 13-B1 radiální
kondyl, 13-B2 pro ulnární kondyl a 13-B3 pro capitulllum humeri) a 13-C zlomeniny
intraartikulární obou pilířů (od 13-C1 dvoufragmentové zlomeniny až po tříštivé zlomeniny 13C3). Nejčastější je u traumatického poranění tzv. suprakondylická zlomenina (extraartikulární
zlomenina). (Wendsche, Veselý, 2015; Kolář, 2009)

2.3.2 Terapie
Z ortopedického

pohledu

se

zásady

terapie

zakládají

na

čtyřech

pilířích.

U nitrokloubních zlomenin je nutný zásah anatomické repozice. Operační postupy by měly být
šetrné k měkkým tkáním v okolí kloubu a nesmí způsobit jejich ischemii. Nezbytnost pro
zachování plné či co možná nejvyšší hybnosti kloubu je časný aktivní pohyb a rehabilitace.
S posledním sdělením se počítá už při operační intervenci a umístěná vnitřní fixace musí být
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natolik pevná, aby brzkou rehabilitaci vydržela. Lze konstatovat, že léčba zlomenin distálního
humeru je u pacientů dospělého věku ve většině případech s chirurgickou intervencí. Výjimkou
potvrzující pravidlo jsou fissury či nedislokované. zlomeniny, jejichž terapie je krátkodobou
imobilizací v sádrové fixaci. Takový případ léčby uvidíme i v této bakalářské práci.
(Wendsche, Veselý, 2015)
Co se týče operačních přístupů, pacient je umístěn buď na zdravý bok nebo na břicho,
aby byl umožněn volný pohyb postižené končetiny (viz obrázek č. 1). Pro zlomeniny typu B je
nejvýhodnější laterální přístup, který je zároveň i nejšetrnější a bez větších rizik. Možné je také
využití mediálního vstupu, kdy je nutné nejprve vypreparovat n. ulnaris, někdy se proto využívá
i jeho peroperační transpozice volárně před epikondyl. Nutnost pro stabilitu je umístění jednoho
šroubu horizontálně transkochleárně, tento šroub je tahový a zbytek osteosyntézy se případně
umisťuje dle okolností zranění. Osteotomii olecranu je nutné provést u zlomeniny typu C spolu
se zadním přístupem operace. (Wendsche, Veselý, 2015)

Obrázek 3– Poloha pacienta při operaci (Wendsche, Veselý, 2015)

2.3.3 Posttraumatické komplikace
Asi nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím stavem po odstranění fixace je flekční
kontraktura loketního kloubu. Jedná se o postfixační omezení extenze ve zmíněném kloubu. Při
dlouhodobé fixaci kloubu vznikají přestavbové změny kloubního pouzdra, fibrotizace, zkrácení
a hypertonus okolních svalů. Svaly nemusí podléhat zkratu jen z důvodu imobility, ale např.
z poúrazového či pooperačního krvácení, hypertonie udržované bolestivým stavem,
patologickou aktivitou sympatiku atd. Všechny uvedené faktory přispívají ke vzniku flekční
kontraktury, která bývá jeden z důvodů omezení pohybu do extenze (v ostatních případech to
bývá paraartikulární osofikace. Naštěstí je míra úspěšnosti rehabilitační intervence u této
komplikace vysoká. Díky použití aktivního cvičení do bolesti dle analytických metod, šetrných
hypertermních koupelí k uvolnění měkkých tkání a technik měkkých tkání a postizometrické
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relaxace na okolní svaly. Důležité je také ošetření krční páteře a hrudní apertury ke snížení
zdrojů nocicepce a prevence vzniku svalových dysbalancí. (Kolář, 2009)
Osové deformity kloubu jsou dalším stavem vznikajícím neadekvátní terapií zlomenin.
Cubitus varus je označení pro varózní deformitu loketního kloubu, vznikající hlavně u dětí při
nedostatečné repozici suprakondylické zlomeniny. Zakřivení do 15°je pouze kosmetická vada,
nad 15°se už objevuje bolest při zátěži, nestabilita kloubu a snížení svalové síly. Druhou
deformitou vyskytující se také převážně u dětí je cubitus valgus. Norma valgózního zakřivení
loketního kloubu je u že 20°a u mužů 10°. Valgózní deformita se objevuje při zlomeninách
distální části humeru při předčasné fúzi chrupavky (u dětí) nebo vzniku pakloubu. Komplikace
jsou stejné jako při varózní deformitě kloubu, ale navíc zde dochází k omezení extenze
a v odstupu může být iritován n. ulnaris. Obě deformity jsou indikovány k operačnímu řešení,
osteotomie distálního humeru, korekce osy a stabilizace. U léze n. ulnaris se navíc provádí
i neurolýza popřípadě transpozice nervu. (Kolář, 2009)
U dětských pacientů se nejčastěji setkáváme se suprakondylickou zlomeninou humeru.
Taková zlomenina je velice náchylná na poškození nervově-cévního svazku při smotném úrazu,
repozici, nebo kompresi otokem v kombinaci s těsnou sádrovou fixací. Může dojít
k ischemizaci svalstva a rozvoji tzv. Volksmannovy kontraktury (předloktí v pronaci, zápěstí
ve flexi, hyperextenze v MTc-ph kloubech, klouby prstů ve flexi). Jelikož výrazně klesá
schopnost sebeobsluhy pacienta, klíčovou roli zde hraje rehabilitace. Před využitím technik
měkkých tkání (šetrné mobilizace, protahováí zkrácených svalů i fascií) se aplikuje suché teplo,
kvůli rozvolnění kolagenu. Důležité je udržení rozsahů pohybu jak při pasivní, tak i aktivní
hybnosti. Přínosné je cvičení na neurofyziologickém podkladě (např. PNF) nejen pro rozsah
pohybu, ale i normalizaci napětí okolních svalů. Vše je nutné provádět do minimální bolesti,
kvůli aktivaci sympatiku a vzniku ještě větší ischemie postižených svalů. Z fyzikální terapie
jsou indikovány procedury s antiedematózním a analgetickým účinkem (DD proudy, manuální
či přístrojová lymfodrenáž, střídavá koupel). Pacienta poučíme o důležitosti jemného
a vytrvalého hlazení – exteroceptivní stimulace, antiedematózní účinek, zlepšení prokrvení…
V případě výskytu chronických změn májí své místo v terapii ortotické pomůcky zejména
redresivní polohování a dlahy. (Kolář, 2009)
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2.4 Užívané fyzioterapeutické postupy
O přesném termínu, kdy smí pacient začít rehabilitaci vždy rozhoduje traumatolog.
Nejčasnější rehabilitace je možné využít u pooperačních stavů, kdy má pacient nasazenou
ramenní ortézu s možností 70-90° flexe v loketním kloubu. S aktivním cvičením se začíná
v prvních dnech po operaci, jakmile dovolí bolest. Zprvu jsou procvičovány aktivní pohyby
s dopomocí, následně bez dopomoci. (Wendsche, Veselý, 2015; Kolář, 2009)
Cílem rehabilitace po sejmutí fixace je hlavně odstranění otoku, zvýšení rozsahu
pohybu, úprava svalových dysbalancí a reobnova funkce končetiny, manuální zapojení
v každodenních činnostech a celkové zapojení do tělesného schématu. Nejčastěji využívané
jsou techniky měkkých tkání pro uvolnění svalů, vazů i kloubního pouzdra dále pro odstranění
otoku a protažení zkrácených struktur a šetrné mobilizace kloubních spojení. K uvolnění
hypertonních svalů se osvědčilo využití relaxačních technik jako PIR nebo AGR. Ke zvýšení
rozsahu pohybu a relaxaci svalů se užívá cvičení na neurofyziologickém podkladě jako PNF
nebo VRL a cvičení v uzavřených a otevřených kinematických řetězcích. Je nutné ošetřit nejen
oblast loketního kloubu, ale oblast prakticky celé horní končetiny – zápěstí, ruku, ramenní
kloub. Ošetřit segmenty krční i hrudní páteře a uvolnit, a hlavně stabilizovat lopatku.
Samozřejmě záleží na nálezech z podrobného vstupního vyšetření, ale z důvodu fixace
a imobility končetiny bývají nálezy v celém zmíněném regionu. (Wendsche, Veselý, 2015;
Kolář, 2009)
Fyzioterapeutické metody používané u zlomenin distální části humeru:
•

techniky měkkých tkání (TMT)
TMT obsahují široké spektrum postupů a možností indikace. Asi nejčastější je péče
o jizvu, kdy je stejně jako práce fyzioterapeuta důležitá instruktáž pacienta ohledně
domácí péče a samotné denní provádění. V případě této BP se nejednalo o pooperační
stav, ale důležité zde bylo obnovení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání (kůže,
podkoží a fascií) na LHK. Manuální techniky se provádí bez použití krému. Využívá se
protažení tzv. pojivové řasy, kdy se mezi prsty nebo dlaněmi utvoří řasa, dosáhne se
předpětí a následně se čeká na fenomén tání. U hlouběji uložených tkání jako jsou fascie
je nutné obnovit jejich posunlivost proti kosti na stejném principu (dosažení předpětí
a fenoménu tání). Důležitost provádění této terapie je mimo jiné v okolí bolestivých
periostových bodů. (Lewit, 2003)
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•

léčebná tělesná výchova (LTV)
Technika využívající k odstranění obtíží a zlepšení stavu pacienta pohyb. Možnost
výběru ze škály pomůcek pro zvýšení náročnosti tréninku je rozsáhlá (theraband, činky,
odporové gumy, overball, gymball atd.). (Kolář, 2009)

•

postizometrická relaxace dle Lewita
Vhodnost použítí metody je zejména u hypertonických svalů nebo svalu s výskytem
spoušťového bodu. Sval se uvede do protažení s cílem dosažení předpětí, následuje
minimálně 10 s izometrická kontrakce svalu proti odporu terapeuta s využitím nádechu
nebo pohledu očí jako facilitačního prvku a následuje s výdechem (inhibiční prvek)
relaxace svalu a čekání na fenomén tání (minimálně 30 s). (Lewit, 2003)

•

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy
Pozitivní terapeutický efekt nachází u zkrácených svalů. Princip stejný jako u PIR dle
Lewita, ale izotonická kontrakce svalu je prováděna proti maximálnímu odporu
a následuje pasivní protažení svalu a čekání na fenomén tání spojený se zvýšením
rozsahu pohybu. V této BP se objevuje (z důvodu dlouhodobé fixace HK se semiflexí
loketního kloubu) nejen hypertonus svalů, ale i omezení rozsahu pohybu s tuhou
bariérou. Můžeme tedy předpokládat zkrácení svalu, i když pro vyšetření zkrácení svalů
HK nemáme objektivní testy, a proto v terapeutických jednotkách je použita metodu
PIR s protažením. (Kolář, 2009)

•

mobilizace periferních kloubů dle Lewita
Mobilizace si klade za cíl obnovení fyziologického rozsahu pohybu v kloubu
s omezeným joint-play. Po dosažení tuhé bariéry se provádí pružení ve směru omezení
zpravidla 10-12x. V případě této BP nalézáme po odstranění fixace blokády ve většině
imobilizovaných kloubech – Mtc-Ph, zápěstí, caput radii. (Lewit, 2003; Kolář, 2009)

•

proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) dle Kabata
Inspirací této metodě jsou pohyby běžného denního života a důraz na posílení rotační
složky pohybu kvůli její největší křehkosti. Využívá se jak k facilitaci a posílení svalů
agonistického vzorce pohybu, tak i pro relaxaci svalů vzorce antagonistického. Proto je
nezbytný správný výběr diagonály. Provádět lze jak pasivně, tak i aktivně nebo dokonce

26

proti odporu. Nesoustředí se pouze na jednotlivé svaly, ale na zapojení celého svalového
řetězce a správný timing zapojení jednotlivých svalů v průběhu pohybu. Jako facilitační
mechanismy se využívá slovní povel a manuální kontakt terapeuta, maximální protažení
svalů, zraková kontrola pacienta a kladení maximálního odporu pohybu. (Holubářová
a Pavlů, 2017)

•

fyzikální terapie
V akutní fázi lze jako analgetikum použít negativní termoterapii v podobě kryosáčků.
V době fixace se mohou využívat distanční typy terapií jako magnetoterapie nebo
distanční elektroterapie. Magnetoterapii volíme pulzní pro urychlení kostního hojení
a tvorbu kostního svalku. Doba aplikace se pohybuje od 30 do 60 minut s frekvencí 3x
týdně a intenzitou mezi 10 a 20 mT. Z distanční elektroterapie jsou vybýrány Bassetovy
proudy pro své analgetické a vasodilatační účinky. Po odstranění fixace se
pro podpoření antiedematózního efektu používá manuální či přístrojová lymfodrenáž
a z hydroterapie vířivky a střídavé koupele. Hydroterapii je vhodné použít zejména před
terapeutickou jednotkou, a naopak po terapeutické jednotce k ošetření hypertonických
svalů je jedna z možností volby pulzní ultrazvuk (semistatická aplikace, f = 3 MHz, 1,2
– 1, 6 W/cm2, aplikace 3–10 minut, step: 1 minuta. (Kolář, 2009; Poděbradský,
Poděbradská, 2009)

2.5 Efekt terapeutických přístupů na vysoké úrovni EBM
V článku z roku 2020 autoři popisují současný postup při řešení zlomenin distálního
humeru. Informace ohledně typů zlomenin, jejich klasifikace, volbě operačního přístupu
i vyskytujících se komplikací jsou shodné s výše popsanými. Podle autorů je však volba
neoperativní postupu varianta s nejméně jistým výsledkem léčby a je nadužívána. Navíc
přidávají metodu endoprotetické náhrady kloubu využívanou zejména u osteoporotických
onemocněních a pacientů se zánětlivými artrotickými změnami v kloubu. V případě výskytu
osteoporózy pouze v metafýze humeru, volí metodu zkrácení kosti (až o 2 cm) s minimálním
dopadem na biomechaniku loketního kloubu. (Lauder, Richard, 2020)
Podle studie z roku 2014 bylo dokonce u pacientů (nad 65 let) s intraartikulární
dislokovanou zlomeninou po 2 letech od totální náhrady loketního kloubu pozorováno zlepšení
hybnosti oproti předoperačnímu stavu. Ve srovnání s léčbou pomocí otevřené repozice a vnitřní
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fixace byly nalezeny zanedbatelné rozdíly (do 5 %) ve výskytu komplikací a infekce u totální
náhrady. Naopak vnitřní fixace má větší procento reoperací. Rozsah pohybu, komplikace hojení
operační rány, výskyt neuropraxie a vznik pakloubu byl u obou postupů shodný. Stále existuje
málo studií pro dlouhodobé srovnání těchto dvou postupů léčby a mělo by se jim věnovat více
pozornosti. (Githens, Yao, Sox, Bishop, 2014)
Studie z roku 2017, která zkoumala stav totálních endoprtotetických náhrad loketního
kloubu u pacientů, kteří ještě nedovršili padesáti let věku odhalila přítomnost komplikací
u 87 % případů. Ve většině šlo o mechanické selhání, z důvodu většího zatížení náhrad než
u starších pacientů. Na druhou stranu se u probandů zlepšily hodnocené faktory jako bolest
a rozsah pohybu. Výsledky studie byly označeny jako vynikající a dobré. (Schoch, Wong,
Abboud, Lazarus, Getz, Ramsey, 2017)
Cvičení jemného aktivního pohybu vedené terapeutem se zahajuje mezi druhým
a pátým dnem po operaci za předpokladu, že nedochází k žádným problémům s pooperační
ránou. Posilovací cvičení mohou začít po zhodnocení stavu srůstu zlomeniny, obvykle kolem
desátého až dvanáctého týdne. (Lauder, Richard, 2020) Pokud není dosaženo funkčního pohybu
v rozsahu 30–130° v sagitální rovině, lze uvažovat nad dynamickým dlahováním, statickým
progresivním dlahováním nebo chirurgickým uvolnění kontraktury. (Koh, Lim, Lee, Park,
2013) Díky další studii (Muller, Sadoghi, Lucas, Audige, Delaney, Klein, Valderrabano,
Vavken P, 2013) vyšla nejvyšší úspěšnost pro zvýšení rozsahu pohybu (v průměru o 38,4°)
u pacientů s poúrazovou nebo pooperační ztuhlostí lokte, kteří podstupovali progresivní
statické dlahování indikované půl hodiny třikrát denně do každého směru pohybu. Je důležité
dodat, že u všech případů byla přítomna patologie pouze v měkkých tkáních. Jiná studie
(Schemitsch, Seeto, Rubinger, Vicente, Schemitsch, McKee, 2020) zkoumala úspěšnost léčby
ztuhlosti lokte pomocí operační intervence. Chirurgická intervence byla indikována pacientům,
kteří progresivně nereagovali na minimálně půl roku trvající rehabilitaci. Navíc se u pacientů
vyskytovala heterotopická osifikace, nadměrný kalus nebo kapsulární fibróza. U všech případů
se rozsah pohybu zlepšil nejméně o 40°.
Pacienti musí být poučeni, že kontraktura se může objevit znovu a někteří volí i více
než jednu operaci k dosažení optimálního funkčního výsledku. V případě odstranění implantátu
se souběžným chirurgickým uvolněním kontraktury vzniká riziko refraktury. Navzdory tomu
se i odstranění osteosyntézy po zhojení intraartikulární zlomeniny zdá jako dobrá volba
v porovnání míry zvýšení rozsahu pohybu a případů refraktury. (Haglin, Kugelman, Christiano,
Konda, Paksima, Egol, 2018; Atif, Hasan, Mohib, Rashid, Hashmi, 2019)
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Srovnání obou postupů (konzervativního a operačního) provedla před dvěma lety
randomizovaná studie (Guglielmetti, Gracitelli, Assunção, Andrade-Silva, Pessa, Luzo, Neto,
Malavolta, 2020). Do této doby nejsou žádné známé zmínky o provedení podobné studie
srovnávající chirurgickou a konzervativní léčbu posttraumatické ztuhlosti lokte. Sledováni byli
pacienti, kteří po čtyřech měsících fyzioterapeutické péče nevykazovali potřebné výsledky.
Pacienti byli rozděleni do dvou skupin – konzervativní přistup a chirurgické řešení. První
skupina absolvovala rehabilitace na základě dynamického polohování do flexe a progresivně
statického do extenze v LK. Druhá skupina podstoupila chirurgické uvolnění kontraktury
zadním přístupem a následnou rehabilitační péči jako první skupina. Po šesti měsících
vykazovala větší rozsah pohybu druhá skupina. Hodnocení stavu dle klinického skóre a míra
výskytu komplikací byli u obou skupin shodné. Takové výsledky přináší otázku časové
indikace k operaci. Doposud nebyly vydány žádné předepsané postupy pro chirurgickou léčbu
posttraumatické kontraktury lokte, i přes její dobré výsledky. Na základě retrospektivní studie
(Sun, Zhou, Yao, Poonit, Fan, Yan, 2017) vydané před pěti lety byly zjištěny příznivější
výsledky při včasném provedení operace. Optimální je rozhraní 6-10 měsíců od úrazu.
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST
Speciální část je hlavním oddílem celé BP, v jejíž úvodu se nachází seznámení
s metodikou práce, následuje kineziologický rozbor pacientky, který obsahuje anamnézu,
vstupní a výstupní kineziologické vyšetření, konkrétní krátkodobý a dlouhodobý plán terapie,
jednotlivé provedené terapeutické jednotky a v závěru zhodnocení efektu provedené terapie.

3.1 Metodika práce
Speciální část bakalářská práce byla vypracována v rámci souvislé odborné praxe
v termínu 10. 1. 2022 – 4. 2. 2022 v Centru léčby pohybového aparátu pod vedením Mgr. Dany
Šachové.
Obsah speciální části tvoří kazuistika pacientky po zlomenině distální části humeru,
denní záznam její fyzioterapeutické péče a výsledný efekt terapie. Hlavním cílem bylo zlepšit
pacientčin stav technikami dle krátkodobého plánu terapie, který byl stanoven na základě
podrobného vstupního vyšetření.
Terapeutické jednotky začaly 2. den po sejmutí fixace LHK a probíhaly ambulantní
formou 3x týdně v časovém horizontu 30-45 minut + 30 minut magnetoterapie. Celkem
proběhlo 10 terapií, jejichž obsahem bylo použití neinvazivních metod manuální terapie a
léčebné tělesné výchovy získaných během bakalářského studia na UK FTVS.
Pro vyšetření byly použity následující pomůcky: krejčovský metr, goniometr, olovnice,
2 váhy a neurologické kladívko. Jako cvičební pomůcky byly zařazeny: gymball, flexibar,
žebřiny, posturomed, bosu, činky o hmotnosti 0,5 – 2 kg a theraband. Pro manuální terapii
postačil jako pomůcka pouze molitanový míček. Pacientka byla ošetřená dále vyjmenovanými
fyzioterapeutickými metodami a postupy: míčkování dle Jebavé, TMT dle Lewita, PIR dle
Lewita, PIR s protažením dle Jandy, mobilizace dle Lewita, PNF dle Kabata, individuální LTV.
Možnost vypracovat tuto BP byla schválena na základě Žádosti etické komisi (příloha
1) dne 14. 1. 2022 pod jednacím číslem 002/2022. Zároveň před začátkem terapie byla
pacientka poučena o svých právech a seznámena s cíli a průběhem terapie formou
informovaného souhlasu (příloha 2), který podepsala v den první terapeutické jednotky.
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3.2 Anamnéza
Datum: 13. 1. 2022
Vyšetřovaná osoba: T.M., žena
Ročník: 1982
Diagnóza: S4240 - zlomenina distání části humeru l.sin.
Status praesens
Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, problémy se spánkem nemá, analgetika neužívá,
bolest postižené HK se neobjevuje v klidu ani při zátěži, pouze v maximální extenzi v loketním
kloubu zhruba na stupni 5 (na stupnici od 0 - 10), běžné denní aktivity zvládá bez bolesti.
Objektivní: Pacientka s dobrou náladou a pozitivním přístupem ke cvičení a pohybu
celkově. Orientována časem, místem i osobou. Soběstačná při všech běžných denních
aktivitách, největší problém pacientce činí nedostatečný rozsah pohybu do extenze v loketním
kloubu na LHK.
Váha: 119 kg
Výška: 168 cm
BMI: 42, 16 – obezita

RA: hypertenze v u obou rodičů, jinak sourozenci a rodiče zdrávi
OA:
nynější onemocnění: 39letá pacientka uklouzla na náledí a upadla na LHK (3. 12. 2021),
sádrová fixace od Mtc-ph kloubů až po tuberculum majus humeri na 5 týdnů, fixace odstraněna
11.1. 2022, dále hypertenze na medikaci a hypofunkce štítné žlázy na medikaci
dřívější onemocnění: prodělány běžné dětské nemoci, astma od dětství do puberty (cca do 12ti
let), 1997 - operace žlučníku laparoskopicky, 1998 - naštípnutý pravý loket, 2006 - plicní
embolie, 2020 - covid s hospitalizací, prudký nárůst hyperglykémie a hypertenze
SA: Bydlí s přítelem v bytě bez výtahu, 3. patro
SpA: Aktivita cca 1,5 hod denně, 5x týdně - kruhové tréninky, jóga, pilates, nordic walking
AA: acylpirin
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Abusus: žádný
PA: administrativní pracovnice, 12 hodin sezení/denně (krátký a dlouhý týden)
FA: prestance 5/5, euthyrox 112
GA: menstruace pravidelná, bez gynekologických operací, porody: 0, potraty: 0
Předchozí rehabilitace: krční páteř, před 10 lety - pozitivní efekt.

Indikace k RHB:
21001, 21002 - goniometrie, sval. test, kineziologický rozbor vstupní
21003 - kontrolní gonio, sval. test, kineziologický rozbor
21225 – Individuální LTV - kondiční a analytické metody
21113 - Fyzikální terapie - magnetoterapie + UZ

Výpis ze zdravotnické dokumentace:
6. 12. 2021 – z CT vyšetření popsána fisura med. epicondylu + drobné abrupce v oblasti
processus coronoideus ulnae a olecranon ulnae
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor (13. 2. 2022):
Pacientka je 2 dny po sejmutí sádrové fixace.
3.3.1 Vyšetření stoje
Vyšetření stoje aspekcí:
Na první pohled je vidět výrazné předsunuté držení hlavy, protrakce ramen a flekční
postavení LHK v LK.
Zezadu: Paty symetrické, pravá Achillova šlacha je mohutnější, valgozita pravé
Achillovy šlachy a pravého kotníku. Lýtka symetrická, ostřejší kontury vpravo. Kolenní klouby
se nachází ve výrazném valgózním postavení. Stehenní svalstvo je symetrické, subgluteální
rýhy jsou ve stejné výšce a gluteální svalstvo je symetrické, olovnice prochází intergluteální
rýhou. Thorakobrachiální trojúhelníky symetrické. Páteř je v ose a paravertebrální svalové valy
jsou symetrické. Lopatky jsou od páteře vzdáleny stejně daleko, levá lopatka je postavena níže
než pravá, dolní úhel levé lopatky prominuje, výrazná prominence C-Th přechodu. Levé
rameno je postaveno níže, kontura šíjového svalstva je symetrická. Hlava není rotována ani v
úklonu.
Zepředu: Chodidla se nachází ve fyziologické zevní rotaci vůči střední čáře, na pravé
DK je mírně pokleslá podélná nožní klenba, pravý hlezenní kloub je ve valgózním postavení,
mediální kontura lýtka je výraznější na levé DK naopak laterální kontura lýtka výraznější na
pravé DK, patelly jsou ve stejné výšce, ale obě ve valgózním postavení - více vpravo. Stehna
symetrická, umbilicus je v ose, sternum je v ose, claviculy i nadklíčkové jamky jsou symetrické,
obě ramena jsou v protrakci, hlava je v předsunutém držení, obličej je symetrický.
Z levého boku: Osa prochází hlezenním kloubem, středem kolenního klubu, velkým
trochanterem, loktem, ramenem ale neprochází středem ucha - prochází za uchem, brada je
předsunuta. Loket se nachází v semiflexi zhruba 40°, břišní stěna prominuje, protrakce
ramenního pletence.
Z pravého boku: Stejné jako zleva, loket není v semiflexi.
Palpace pánve: Pravá crista iliaca i SIPS níže než levá, levá SIAS níže než pravá -> torze
pánve doprava.
Spine-sign test - negativní bilaterálně
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Dynamické vyšetření páteře:
•

flexe: páteř se rozvíjí plynule, postupně a v ose, vzdálenost mezi trnovými výběžky je
symetrická, kromě bederní a horní Th oblasti - zhoršený rozvoj.

•

extenze: postupný plynulý rozvoj páteře - menší pohyblivost Th a L obratlů

•

lateroflexe:
o vpravo křivka harmonická pouze v L úseku páteře, v Th a C úseku páteře je
křivka napřímena
o

vlevo křivka v L úseku harmonická v dolní hrudní oblasti je křivka napřímena
a v horní hrudní oblasti a C úseku páteře probíhá křivka opět fyziologicky

Modifikace stoje:
•

Véle test: A - plná, dokonalá stabilita

•

Rhombergův stoj: Rhomberg I, II, III - v normě

•

stoj na jedné DK: v normě, se zavřenýma očima - lehce se projevila horší stabilita na
LDK ale jen nepatrně: stále v normě

•

Trendelenburg-Duchenova zkouška: negativní

•

stoj na patách a špičkách: proveden bez problémů, stabilní - bez kořenové léze na
segmentu L5 a S1

•

stoj na dvou vahách: v normě

3.3.2 Vyšetření chůze
Rytmus chůze je pravidelný, délka kroku symetrická, při odvalu chodidla jsou méně
zapojeny prsty, užší oporná baze, kolena valgózní s vnitřní rotací patel, větší laterální posun
pánve doprava, pohyby páteře v ose, Th/L i L/S přechody páteře plynulé a v ose, obě horní
končetiny rigidní, LHK v semiflexi v loketním kloubu, hlava je v ose ale brada předsunuta,
chůze je dle Jandovy typologie peroneální.
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Modifikace chůze:
•

chůze o zúžené bazi – po čáře – bez problému, stabilní

•

chůze po špičkách – fyziologické provedení

•

chůze po patách – fyziologická

•

chůze se zavřenýma očima – pomalejší, s lehkou úchylkou doleva

•

chůze se vzpaženými HKK – fyziologické provedení, pánev stabilní

•

chůze pozpátku – snížený rozsah pohybu DKK do extenze

3.3.3 Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit, 2003)
Vyšetření v oblasti horních končetin, šíje a horní poloviny hrudní páteře.
Kůže a podkoží
Posunlivost a protažitelnost na HKK v normě, snížená v oblasti šíje bilaterálně, jinak celkově
hrubší reliéf kůže, teplota a barva kůže v normě.
Fascie
Zhoršená posunlivost i protažitelnost fascie kraniálním i kaudálním směrem okolo oblasti
úponu m. deltoideus na obou pažích - více vlevo, v oblasti šíje zhoršena posunlivost laterolaterálně bilat.
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Vyšetření svalového tonu (palpačně)
Sval

L

P

m. trapezius – pars

hypertonus, bolest, TrP u

hypertonus, bolest, TrP u

descendens

obou úponů, bez iradiace

obou úponů, bez iradiace

TrP u angulus superior - bez

TrP u angulus superior - bez

iradiace

iradiace

m. pectoralis minor

hypertonus, mírně bolestivý

hypertonus, mírně bolestivý

m. pectoralis major

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

m. subscapularis

hypertonus, bez bolesti

normotonus

m. biceps brachii

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

m. deltoideus

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

m. triceps brachii

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

m. sternocleidomastoideus

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

m. supraspinatus

normotonus

normotonus

m. infraspinatus

normotonus

normotonus

m. levator scapulae

flexory zápěstí

extenzory zápěstí

hypertonus, bolest u
mediálního epicondylu
hypertonus, bez bolesti

Tabulka 1- Vstupní vyšetření svalového tonu (palpačně)
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normotonus

hypertonus, bez bolesti

Vyšetření periostových bodů (palpačně)
Periostový bod

L

P

tuberculum majus humeri

není bolestivost

není bolestivost

processus coracoideus scap.

není bolestivost

není bolestivost

acromion scapulae

není bolestivost

není bolestivost

olecranon ulnae

bolestivost

není bolestivost

epicondylus medialis

bolestivost

není bolestivost

epicondylus lateralis

bolestivost

není bolestivost

capitis radii

bolestivost

není bolestivost

Tabulka 2 - Vstupní vyšetření periostových bodů (palpačně)

3.3.4 Antropometrické vyšetření HKK dle Haladové (Haladová a Nechvátalová, 2010)
Délky HKK (cm)

L

P

celá paže

73

75

paže

36

36

předloktí

26

26

paže + předloktí

60

62

ruka

13

13

Tabulka 3 - Vstupní antropometrické vyšetření – délky HKK
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Obvody HKK (cm)

L

P

38,5

39

39

40

loketní kloub

30

29

předloktí

28

28

17,5

17,5

20

20

paže relaxovaná přes m. biceps
brachii

při izometrické kontrakci m.
biceps brachii

zápěstí

přes hlavičky metacarpů

Tabulka 4 - Vstupní antropometrické vyšetření – obvody HKK

3.3.5 Vyšetření kloubních rozsahů pohybů dle Jandy a Pavlů (Janda a Pavlů, 1993)
Segment

AKTIVNĚ

PASIVNĚ

AKTIVNĚ

L

PASIVNĚ
P

S

40-0-160

50-0-170

50-0-170

55-0-175

F

175-0-0

90-0-0

175-0-0

90-0-0

T

20-0-120

25-0-125

25-0-125

30-0-125

R

80-0-80

80-0-85

85-0-80

85-0-85

rameno

Tabulka 5 - Vstupní goniometrické vyšetření a)
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S

0-40*-100

0-35*-105*

0-0-115

0-0-120

T

80-0-80

90-0-90*

80-0-80

90-0-90

S

55-0-60

70-0-80

60-0-80

80-0-90

F

10-0-20

15-0-30

20-0-30

25-0-30

loket

zápěstí

Tabulka 5 – Vstupní goniometrické vyšetření b)
*bolest

3.3.6 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2010)
Vyšetřovaný sval

L

P

m. pectoralis major dolní část

0

0

m. pectoralis major střední část

1

1

1

1

m. trapezius

1

1

m. levator scapulae

1

1

m. pectoralis major horní část +
m. pectoralis minor

Tabulka 6 - Vstupní vyšetření zkrácených svalů
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3.3.7 Svalový test dle Jandy (Janda, 2010)
Směr pohybu

L

P

krční páteř
flexe obloukovitá

4

flexe předsunutím

4

extenze

5
lopatka

addukce

4

4

addukce a kaudální posun

3

4

elevace

5

5

abdukce s rotací

4

4

ramenní kloub
flexe

5

5

extenze

5

5

abdukce

4

5

addukce

4

5

Tabulka 7 - Vstupní svalový test a)
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extenze v abdukci

5

5

flexe z abdukce

5

5

zevní rotace

5

5

vnitřní rotace

4

5

loketní kloub
flexe - biceps

4, #

5

flexe - brachioradialis

3+, #

5

flexe - brachialis

3+, #

5

extenze

4 *, #

5

předloktí
supinace

4*

5

pronace

4*

5

zápěstí
flexe s ulnární dukcí

4*

5

flexe s radiální dukcí

4*

5

extenze s ulnární dukcí

3 *, #

5

extenze s radiální dukcí

3 *, #

5

Tabulka 7 - Vstupní svalový test b)
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metacarpo-phalangové klouby
flexe

4

5

extenze

4

5

abdukce

4

5

addukce

4

4

Tabulka 7 – Vstupní svalový test c)

* - bolest
# - omezený rozsah pohybu

3.3.8 Vyšetření základních pohybových vzorů dle Jandy (Janda, 2010)
•

FLEXE HLAVY VLEŽE NA ZÁDECH
o obloukovitá flexe s mírnou aktivitou m. sternocleidomastoideus, při flexi
došlo ke zvýraznění protrakce ramen - zapojení prsních svalů více vpravo

•

ABDUKCE V RAMENNÍM KLOUBU
o nefyziologické provedení stereotypu - bilaterálně zapojení m. trapezius již
zhruba v polovině rozsahu pohybu, patologický scapulohumerální rytmus

•

MODIFIKOVANÝ KLIK S OPOROU O STĚNU
o dochází k prominenci obou lopatek - prominence margo medialis scapulae
a angulus inferior - nedostatečná funkce m. serratus anterior + bolest
extenzorů zápěstí vlevo

STEREOTYP DECHU
Dechová vlna probíhá správně disto-proximálním směrem, pacientka využívá v leže
především abdominální dýchání, ve stoji zejména horní hrudní dýchání. Při lokalizovaném
dýchání pacientka umí dýchat do všech segmentů.
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3.3.9 Neurologické vyšetření
Pacientka orientována časem, místem i osobou, bez poruchy řeči.
Vyšetření hlavových nervů:
•

I. nervus olfactorius
o chuť jídla cítí, se zavřenýma očima rozpozná vůni mýdla i kávy

•

II. nervus opticus
o vyšetření zorného pole pomocí pohybů prstů – fyziologické

•

III., IV., VI. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens
o vyšetření pohybů bulbů do všech směrů, zornicový reflex na osvit – v normě
o fotoreakce: fyziologická (zúžení zornic osvětleného oka i neosvětleného)

•

•

V. n. trigeminus
o

čití na obličeji: stejné na obou stranách

o

otevírání úst i skousnutí fyziologické, rohovkový reflex v pořádku

o

palpačně výstupy nervu nebolestivé

VII. n. facialis
o

•

aktivita mimických svalů symetrická, bez patologií

VIII. n. vestibulocochlearis
o vnímání zvuku fyziologické
o vyšetření rovnováhy (Hautant, Utenberger, chůze do hvězdice) - bez patologií

•

IX., X., XI. n. glossopharyngeus, n.vagus, n. accesorius
o bez poruchy výslovnosti a polykání
o n. accesorius: vyšetření zvedání ramen a otáčení hlavy proti odporu –
symetrické, bez patologie

•

XII. n. hypoglossus
o fyziologická trofika i uložení jazyka v klidu a při plazení

Závěr: vyšetření hlavových nervů bez patologií
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Vyšetření na HKK
• fyziologický tonus, trofika svalstva i hybnost
• čití:
• povrchové:
• taktilní - citlivost stejná na obou HKK
• algické - stejné na obou HKK
• termické - rozpozná teplý a studený podnět
• hluboké:
• diskriminační - fyziologický
• polohocit - fyziologický
• pohybocit - fyziologický

• Pyramidové jevy zánikové:
• Jev Mingazzini – negativní
• Hanzalův znak – negativní
• Jev Dufourův – negativní
• Fenomén retardace – negativní

• Pyramidové jevy iritační:
• Justerův příznak – negativní
• Příznak Hoffmanův – negativní
• jev Trömnerův – negativní

• Mytotatické reflexy:
• bicipitový – 3
• flexorovů prstů – 3
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• bicipitový – 3
• tricipitový – 3
• styloradiální – 3
• pronační – 3
=> normoreflexie na obou HKK

• Vyšetření mozečkových funkcí:
• Taxe – fyziologická
• Diadochokinéza – bez patologií

3.3.10 Vyšetření úchopů a funkce ruky - funkční testy dle Nováka (Kolář, 2009)
Druh úchopu

L

P

štipec

2

2

špetka

2

2

laterální úchop

2

2

uchopení koule

2

2

háček

2

2

válcový úchop

2

2

Tabulka 8 – Vstupní vyšetření úchopů a funkce ruky

Vysvětlivky: 0 - neprovede
1 - provede neúplně
2 - provede dobře
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3.3.11 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (Lewit, 2003)
Směr vyšetřovaného pohybu

L

P

zápěstí
mediokarpální kloub

blokáda

bez blokády

radiokarpální kloub

bez blokády

bez blokády

blokáda

bez blokády

distální radioulnární kloub

loketní kloub
capitis radii

blokáda

bez blokády

ramenní kloub
kaudální posun

bez blokády

bez blokády

ventrální

bez blokády

bez blokády

dorzální

bez blokády

bez blokády

laterální

bez blokády

bez blokády

thorako-scapularní skloubení
lopatka

pohyb omezen mediálním a

pohyb omezen mediálním

kaudálním směrem

směrem

Tabulka 9 - Vstupní vyšetření kloubní vůle a)
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acromio-clavikulární skloubení
kaudálně

bez blokády

bez blokády

kraniálně

blokáda

bez blokády

ventrální

bez blokády

bez blokády

dorzální

bez blokády

bez blokády

sterno-clavikulární skloubení
kaudálně

blokáda

bez blokády

kraniálně

bez blokády

bez blokády

ventrální

bez blokády

bez blokády

dorzální

bez blokády

bez blokády

krční páteř
AO skloubení – všemi směry

bez blokády

bez blokády

C1-C7 do rotace

bez blokády

bez blokády

C1-C7 lateroflexe

bez blokády

bez blokády

C-Th přechod dorzálně

blokáda

Tabulka 9 – Vstupní vyšetření kloubní vůle b)
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žebra
1. žebro

bez blokády

bez blokády

2. žebro

bez blokády

bez blokády

Tabulka 9 – Vstupní vyšetření kloubní vůle c)

3.3.12 Vyšetření hypermobility dle Sachseho (Lewit, 2003)
Vybrané testy pro vyšetření hypermobility dle Sachseho zohledňující možnost pohybu
LHK pro její aktuální rozsah pohybu po odstranění fixace.

Segment

Směr pohybu

L

flexe

P

B

bederní páteř
lateroflexe

B

B

krční páteř

rotace

A

B

MCP klouby

dorzální flexe

A

B

glenohumerální
kloub

abdukce

B

B

kolenní kloub

extenze

C

C

kyčelní kloub

rotace

B

B

Tabulka 10 - Vstupní vyšetření hypermobility

Z provedeného vyšetření lze diagnostikovat konstituční hypermobilita pacientky.
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3.3.13 Speciální testy
Barthelové index základních denních činností (BI):
Barthelové základní test se zaměřuje na zjištění soběstačnosti pacienta v běžných
denních činnostech (ADL) zejména z motorického hlediska. Celkem se hodnotí 10 úkonů a
výsledný počet bodů rozděluje pacienta do 3 skupin závislosti na okolní pomoci: 0-40 bodů
vysoce závislý, 45-60 bodů závislost středního stupně, 65-95 bodů lehká závislost a 100 bodů
získá nezávislý pacient.

Činnost

Max. počet bodů

Získané body

jedení

10

5

přesun ze židle na lůžko a
zpět

15

15

provedení osobní hygieny

5

0

10

10

koupání nebo sprchování

5

5

chůze na rovném povrchu

15

15

chůze do schodů a ze schodů

10

10

oblékání a svlékání

10

10

ovládání stolice

10

10

ovládání močení

10

10

celkem

100

90

posazení na
vstávání z ní

toaletu

a

Tabulka 11 - Vstupní Barthel index

V součtu pacientka získala 90 bodů, tudíž spadá do skupiny lehké závislosti.
zdroj: https://www.uzis.cz/res/file/klasifikace/barthelove-test/barthelove-test-zakladni20180525.pdf
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3.3.13 Závěr vyšetření
Z vyšetření stoje a chůze nejsou zřejmé nikterak značné odchylky od fyziologické
normy. Předsunuté držení hlavy je pravděpodobně už dlouhodobé, vzhledem i k dřívější
rehabilitaci se zaměřením na krční páteř. Zatížení DKK stejnoměrné, pokles podélné klenby a
valgozita kolen může souviset s dlouhodobou obezitou a tím i vyšší zátěží na akra.
Následkem úrazu a fixace LHK vidíme omezení kloubního rozsahu pohybu v levém
loketním kloubu všemi směry, v levém zápěstí je omezení rozsahu pohybu zejména směrem
dorzálním. Dále je v oblasti levého lokte ze stejných důvodů přítomna palpační bolest
periostových bodů dle vyšetření a dle svalového testu celkově nižší svalová síla celého levého
pletence ramenního. Největší intenzitu bolesti pacientka pociťuje při extenzi LLK. Rozdílné
antropometrické hodnoty délek HKK (tabulka 3) jsou kvůli semiflekčnímu držení LHK a
dlouhodobé imobilitě LHK. Antropometrické obvodové hodnoty (tabulka 4) ukazují na mírný
otok levého loketního kloubu a na menší objem svalové hmoty LHK oproti PHK, což nutně
nemusí být způsobeno imobilitou LHK, protože pacientka je pravačka.
Vyšetření zkrácených svalů odhalilo zkrácení následujících svalů: m. trapezius, m.
levator scapulae a m. pectoralis major et minor. Souvisí s tím nejen nález hypertonu a TrP v m.
trapezius a m. levator scapulae, ale také reflexní změny kůže, podkoží a fascie v této oblasti a
v poslední řadě i patologický stereotyp kliku a abdukce v ramenním kloubu.
V neurologickém vyšetření a vyšetření úchopů nebyly nalezeny žádné patologie. Co se
týče vyšetření hypermobility, bylo možné využít pouze vybrané testy tolerující nemožnost
provedení plného rozsahu pohybu LHK po fixaci. Z dat získaných vyšetřením byla zjištěna
konstituční hypermobilita pacientky.

3.3 Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán
Krátkodobý plán:
•

zvýšení kloubního rozsahu pohybu LHK

•

zvýšení svalové síly LHK

•

zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání v oblasti ramenních
pletenců a šíje

•

korekce postavení ramenních kloubů a lopatek
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Návrh terapie:
•

mobilizace kloubních blokád dle Lewita

•

analytické posilování oslabených svalů dle svalového testu

•

posílení oslabených svalů pomocí metody PNF

•

LTV – cvičení v opoře o HKK, s therabandem, s flexibarem, TRX…

•

TMT – míčkování dle Jebavé oblastí ramenních pletenců a šíje

•

TMT – obnovení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání LHK dle Lewita

•

PIR dle Lewita pro relaxaci hypertonních svalů

•

PIR s protažením dle Jandy pro protažení zkrácených svalů

Dlouhodobý plán:
•

snížení hmotnosti

•

odstranění předsunutého držení hlavy

•

kompenzace hypermobilních rozsahů

•

zlepšení stavu kleneb nožních bilaterálně
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3.5 Průběh terapie
PRVNÍ TERAPIE - 13.1.2022
Status praesens:
•

objektivní: Pacientka je orientována časem, místem i osobou, na výzvy reaguje
adekvátně, samostatná ve všech denních činnostech. Na první pohled je nápadné flekční
držení LHK v loketním kloubu a vnitřně rotační postavení v levém RAK, LHK si
pacientka podepírá v uvedeném postavení PHK.

•

subjektivní: Pacientka se cítí dobře, klidové bolesti nemá, LHK nenosí volně podél těla
ani ji zatím nevyužívá pro manuální kontakt.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
•

odebrání podrobné anamnézy

•

vstupní kineziologické vyšetření

•

zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání na LHK a šíji

•

relaxace hypertonických svalů a protažení zkrácených svalů dle vyšetření

•

obnovení joint play

•

edukace polohování končetiny po odstranění sádrové fixace

•

zvýšení rozsahu pohybu v LHK

Návrh terapie:
•

odebrání anamnézy

•

provedení vstupního kineziologického vyšetření

•

techniky měkkých tkání

•

slovní edukace s názornou ukázkou

•

mobilizace kloubních spojení

Provedení:
•

odebrání anamnestických údajů

•

podrobné kineziologické vyšetření (viz kineziologický rozbor)

•

míčkování (dle Jebavé) LHK a horní části m. trapezius bilat.

•

protažení fascie LHK a levé šíjové fascie latero-laterálně (dle Lewita)

•

PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory levého zápěstí vlevo
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•

PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. pectoralis maior et minor bilat. + m.
biceps brachii a m. triceps brachii vlevo

•

edukace – nepodporovat flekční držení LHK -> v co největší možné míře volné nošení
LHK podél těla (při chůzi, stoji, sedu i lehu), vyvěšování LHK v leže na břiše – kývavé
pohyby v max. možném rozsahu, nošení lehké zátěže (zatím max. do 2 kg)
v extendované LHK podél těla

•

mobilizace kloubních blokád (dle Lewita) dle vyšetření

Autoterapie:
•

Autopir dle Lewita na flexory a extenzory zápěstí + m. biceps brachii

•

vyvěšování LHK v klidovém postavení – dle instrukcí uvedených v popisu provedení
terapie

•

lehká zátěž – do 2 kg nesení v maximálně možně extendované LHK

Fyzikální terapie: Magnetoterapie – pulzní nízkofrekvenční
•

aplikátor: solenoid 30 cm

•

frekvence: 25 Hz

•

intenzita: 10 mT

•

step: 2 mT

•

doba aplikace: 30 minut

Výsledek terapeutické jednotky: Pacientka cítí menší napětí v levém loketním kloubu.

DRUHÁ TERAPIE - 17.1.2022
Status praesens:
•

objektivní: stav shodný jako při vstupním KR

•

subjektivní: Pacientka se cítí dobře, po provedení autoterapie cítí volnější pohyb LHK.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
•

zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání na LHK a šíji

•

relaxace hypertonických svalů a protažení zkrácených svalů dle vyšetření

•

obnovení joint play

•

zvýšení rozsahu pohybů LHK – zápěstí a loketní kloub

•

posílení oslabených svalů ruky dle vyšetření
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Návrh terapie:
•

techniky měkkých tkání

•

mobilizace kloubních blokád dle vyšetření

•

analytické posilování svalů ruky dle svalového testu

Provedení:
•

míčkování (dle Jebavé) LHK a horní části m. trapezius bilat.

•

PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory levého zápěstí vlevo

•

PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. pectoralis maior et minor bilat. + m.
biceps brachii a m. triceps brachii vlevo

•

protažení fascie LHK a levé šíjové fascie latero-laterálně (dle Lewita)

•

mobilizace kloubních blokád (dle Lewita) dle vyšetření

•

analytické posilování dle Jandova svalového testu svalů LHK (pohyby do flexe a
extenze)

•

posilování drobných svalů levé ruky s odporovou gumičkou (pohyby do abdukce a
addukce)

Autoterapie:
•

zůstává stejná jako z první terapie

Fyzikální terapie: Magnetoterapie – pulzní nízkofrekvenční
•

aplikátor: solenoid 30 cm

•

frekvence: 25 Hz

•

intenzita: 10 mT

•

step: 2 mT

•

doba aplikace: 30 minut

Zhodnocení efektu terapie: Pacientka cítí opět volnější pohyb v levém LK, ale zároveň lehké
drobných svalů levé ruky po cvičení. LHK je po terapeutické jednotce, zejména po provedení
PIR hypertonických svalů, v menším flekčním postavení v levém LK.
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TŘETÍ TERAPIE 19.1.2022
Status praesens:
•

objektivní: Pacientka přichází s rukou podél těla (ne v držení jako před první terapií),
jinak stav stejný jako v KR.

•

subjektivní: Pacientka uvádí pocit volnějšího pohybu v lokti po cvičení, stále přetrvává
ztuhlost po delší inaktivitě LHK a bolest v maximální extenzi LLK.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
•

relaxace hypertonických svalů

•

protažení zkrácených svalů

•

obnovení joint play

•

zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání na LHK a šíji

•

zlepšení svalové síly oslabených svalů LHK dle vyšetření

•

zvýšení rozsahů pohybů v LLK a levého zápěstí

Návrh terapie:
•

techniky měkkých tkání

•

mobilizace kloubních blokád dle vyšetření

•

analytické posilování svalů LHK dle svalového testu

Provedení:
•

PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory levého zápěstí vlevo

•

PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. pectoralis maior et minor bilat. + m.
biceps brachii a m. triceps brachii vlevo

•

protažení fascie LHK a levé šíjové fascie latero-laterálně (dle Lewita)

•

mobilizace kloubních blokád (dle Lewita) dle vyšetření

•

analytické posilování LHK dle svalového testu (dle Jandy) proti odporu terapeuta,
následně s činkou (1 kg)

Autoterapie:
•

analytické posilování LHK dle svalového testu s 1 kg činkou

•

nadále zůstává stejná autoterapie zadaná při 1. terapii
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Fyzikální terapie: Magnetoterapie – pulzní nízkofrekvenční
•

aplikátor: solenoid 30 cm

•

frekvence: 25 Hz

•

intenzita: 10 mT

•

step: 2 mT

•

doba aplikace: 30 minut

Výsledek terapeutické jednotky: Pacientka cítí opět volnější pohyb v levém LK, ale zároveň
lehké namožení prstů levé ruky po cvičení. LHK je po terapeutické jednotce, zejména po
provedení PIR hypertonických svalů v menším flekčním postavení v levém LK.

ČTVRTÁ TERAPIE 20.1.2022
Status praesens:
•

objektivní: Pacientka po včerejší terapii cítila lehké namožení LHK, dnes již bez obtíží.

•

subjektivní: Pacientka uvádí pocit volnějšího pohybu v lokti po cvičení, stále přetrvává
ztuhlost po delší inaktivitě LHK a bolest v maximální extenzi LLK.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
•

relaxace hypertonických svalů

•

protažení zkrácených svalů

•

obnovení joint play

•

zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání na LHK a šíji

•

zlepšení svalové síly oslabených svalů LHK dle vyšetření

•

zvýšení rozsahů pohybů v LLK a levého zápěstí

•

zlepšení souhry aktivity agonistů a antagonistů LHK

Návrh terapie:
•

techniky měkkých tkání

•

PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory levého zápěstí + m. biceps brachii vpravo

•

PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. pectorapis minor bilat.

•

mobilizace kloubních blokád (dle Lewita) dle vyšetření

•

PNF – posílení oslabených svalů LHK
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Provedení:
•

PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory levého zápěstí vlevo

•

PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. pectoralis maior et minor bilat. + m.
biceps brachii a m. triceps brachii vlevo

•

protažení fascie LHK a levé šíjové fascie latero-laterálně (dle Lewita)

•

mobilizace kloubních blokád (dle Lewita) dle vyšetření

•

analytické posilování levého LK dle svalového testu (dle Jandy) s činkou (1 kg)

•

PNF – 1. flekční diagonála pro posílení: m. flexor digitorum superficialis et profundus,
mm. interossei palmares, mm. lumbricales, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus,
m. supinator, m. coracobrachialis, m. pectoralis maior pars clavicularis, m. deltoideus
pars anterior, m. biceps brachii caput longum a 1. extenční diagonála s extenzí lokte pro
posílení zejména m. triceps brachii (caput longum) a dále: m. extensor digitorum
communis, mm. interossei dorsales, mm. lumbricales, m. extensor carpi ulnaris, m.
pronator quadratus, m. anconeus, m. teres maior, m. latissimus dorsi, m. deltoideus pars
posterior,

Autoterapie:
•

PNF – 1. flekční + 1. extenční diagonála s odporem therabandu

•

terapie na uvolnění hypertonních svalů zadaná při 1. setkání

Fyzikální terapie: Magnetoterapie – pulzní nízkofrekvenční
•

aplikátor: solenoid 30 cm

•

frekvence: 25 Hz

•

intenzita: 10 mT

•

step: 2 mT

•

doba aplikace: 30 minut

Výsledek terapeutické jednotky: Terapie byla plně tolerována bez nežádoucích komplikací,
po opakovaných mobilizacích nastalo značné uvolnění pohybu do dorzální flexe v zápěstí.
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PÁTÁ TERAPIE 24.1.2022
Status praesens:
•

objektivní: Bez viditelných změn fyzického stavu LHK, pouze nápadné strnulé držení
těla a únava.

•

subjektivní: Pacientka poslední 3 dny pracovala 12 hodin/den a cítí větší ztuhlost LHK.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
•

relaxace hypertonických svalů

•

protažení zkrácených svalů

•

obnovení joint play

•

zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání na LHK a šíji

•

zlepšení svalové síly oslabených svalů LHK dle vyšetření

•

zvýšení rozsahů pohybů v LLK a levého zápěstí

•

zlepšení souhry aktivity agonistů a antagonistů LHK

Návrh terapie:
•

techniky měkkých tkání

•

mobilizace kloubních blokád dle vyšetření

•

PNF – 2. diagonála

Provedení:
•

PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory levého zápěstí vlevo

•

PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. pectoralis maior et minor bilat. + m.
biceps brachii a m. triceps brachii vlevo

•

protažení fascie LHK a levé šíjové fascie latero-laterálně (dle Lewita)

•

mobilizace kloubních blokád (dle Lewita) dle vyšetření

•

PNF – 1. diagonály s odporem therabandu, kontrola provedení

•

PNF – 2. flekční diagonála s extenzí lokte pro posílení: m. extensorum communis, mm.
interossei dorsales, mm. lumbricales, m. extensor carpi radialis longus et brevis, m.
brachioradialis, m. teres minor, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus pars
medialis, m. trapezius, m. triceps brachii, m. anconeus a 2. extenční diagonála s flexí
lokte pro posílení: m. flexor digitorum superficialis et profundus, mm. interossei
palmares, mm. lumbricales, m. flexor carpi ulnaris, m. palmaris, m. pronator teres, m.
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subscapularis, m. pectoralis maior střední část, m. subclavius, m. pectoralis minor, m.
biceps brachii caput breve, m. brachialis
Autoterapie:
•

terapie na uvolnění hypertonních svalů zadaná při 1. setkání

•

posilování metodou PNF - 1. a 2. diagonála s odporem therabandu

Fyzikální terapie: Magnetoterapie – pulzní nízkofrekvenční
•

aplikátor: solenoid 30 cm

•

frekvence: 25 Hz

•

intenzita: 10 mT

•

step: 2 mT

•

doba aplikace: 30 minut

Výsledek terapeutické jednotky: Aktivní pohyby v levém zápěstí jsou už rozsahově stejné se
zápěstím pravým. Terapie byla plně tolerována, bez nežádoucích komplikací.

ŠESTÁ TERAPIE 26.1.2022
Status praesens:
•

objektivní: Výrazně lepší psychický stav pacientky, sama chodila nordic-walking, LHK
bez bolestí, palpačně citlivost a hypertonus extensorů zápěstí, aktivní pohyb v LLK do
extenze o 10° více než při vstupním KR.

•

subjektivní: Pacientka se cítí pozitivně, LHK bez obtíží při běžných denních činnostech
ani při nordic-walking.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
•

relaxace hypertonických svalů

•

protažení zkrácených svalů

•

obnovení joint play

•

zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání na LHK a šíji

•

zlepšení svalové síly oslabených svalů LHK dle vyšetření

•

zvýšení rozsahů pohybů v LLK a levého zápěstí

•

centrace postavení lopatek

59

Návrh terapie:
•

techniky měkkých tkání

•

mobilizace kloubních blokád dle vyšetření

•

PNF – anteriorní elevace a posteriorní deprese lopatky

•

aktivní cvičení v opoře o vyvýšenou plochu

Provedení:
•

PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory levého zápěstí vlevo

•

PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. pectoralis maior et minor bilat. + m.
biceps brachii a m. triceps brachii vlevo

•

protažení fascie LHK a levé šíjové fascie latero-laterálně (dle Lewita)

•

mobilizace kloubních blokád (dle Lewita) dle vyšetření

•

PNF – anteriorní elevace lopatky pro posílení m. serratus anterior, posteriorní deprese
lopatky pro posílení mm. rhomboidei a m. latissimus dorsi

•

odtlačování v pozici kliku s oporou o zeď, dále i o stůl – náročnější varianta

•

zlepšení pohybu LLK do extenze s pomocí gymballu – klek, HKK opřeny malíkovými
hranami o gymball, pohyb HKK do max. extenze v loketních kloubech – protažení
celého pletence ramenního

Autoterapie:
•

terapie na uvolnění hypertonních svalů zadaná při 1. setkání + zlepšení pohybu LLK do
extenze s gymballem

•

odtlačování v pozici kliku s oporou o vyvýšenou plochu

•

PNF – 1. a 2. diagonála s therabandem

Fyzikální terapie: Magnetoterapie – pulzní nízkofrekvenční
•

aplikátor: solenoid 30 cm

•

frekvence: 25 Hz

•

intenzita: 10 mT

•

step: 2 mT

•

doba aplikace: 30 minut

Výsledek terapeutické jednotky: Terapie byla plně tolerována, bez nežádoucích komplikací.
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SEDMÁ TERAPIE 27.2.2022
Status praesens:
•

objektivní: Stav shodný jako před včerejší (šestou) terapií.

•

subjektivní: LHK bez bolesti i po 12ti hod. směně

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
•

relaxace hypertonických svalů

•

protažení zkrácených svalů

•

obnovení joint play

•

zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání na LHK a šíji

•

zlepšení svalové síly oslabených svalů LHK dle vyšetření

•

zvýšení rozsahů pohybů v LLK a levého zápěstí

•

centrace postavení kloubů pletence ramenního lopatek

Návrh terapie:
•

techniky měkkých tkání

•

mobilizace kloubních blokád dle vyšetření

•

PNF – anteriorní elevace a posteriorní deprese lopatky

•

cvičení v opoře na labilní ploše

Provedení:
•

PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory levého zápěstí vlevo

•

PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. pectoralis maior et minor bilat. + m.
biceps brachii a m. triceps brachii vlevo

•

protažení fascie LHK a levé šíjové fascie latero-laterálně (dle Lewita)

•

mobilizace kloubních blokád (dle Lewita) dle vyšetření

•

PNF – anteriorní elevace lopatky pro posílení m. serratus anterior, posteriorní deprese
lopatky pro posílení mm. rhomboidei a m. latissimus dorsi

•

pozice vzporu klečmo, dlaně položeny na posturomedu – rytmické pohyby HKK ve
frontální a sagitální rovině a následné zastavení pohybu v centrovaném postavení celého
pletence ramenního
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Autoterapie:
•

terapie na uvolnění hypertonních svalů zadaná při 1. setkání + zlepšení pohybu LLK do
extenze s gymballem

•

odtlačování v pozici kliku s oporou o vyvýšenou plochu

•

PNF – 1. a 2. diagonála s therabandem

Fyzikální terapie: Magnetoterapie – pulzní nízkofrekvenční
•

aplikátor: solenoid 30 cm

•

frekvence: 25 Hz

•

intenzita: 10 mT

•

step: 2 mT

•

doba aplikace: 30 minut

Výsledek terapeutické jednotky: Terapie byla plně tolerována, bez nežádoucích komplikací.

OSMÁ TERAPIE 31.1.2022
Status praesens:
•

objektivní: Po pracovním víkendu je LLK opět pocitově více ztuhlý, ale dle měření stále
přetrvává progres v rozsahu LLK do max. extenze i flexe.

•

subjektivní: ztuhlost LLK při pohybu, jinak bez obtíží

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
•

relaxace hypertonických svalů

•

protažení zkrácených svalů

•

obnovení joint play

•

zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání na LHK a šíji

•

zlepšení svalové síly oslabených svalů LHK dle vyšetření

•

zvýšení rozsahů pohybů LLK a levého zápěstí

•

centrace postavení kloubů pletence ramenního lopatek

Návrh terapie:
•

techniky měkkých tkání

•

mobilizace kloubních blokád dle vyšetření
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•

PNF – anteriorní elevace a posteriorní deprese lopatky

•

aktivní cvičení

Provedení:
•

PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory levého zápěstí vlevo

•

PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. pectoralis maior et minor bilat. + m.
biceps brachii a m. triceps brachii vlevo

•

protažení fascie LHK a levé šíjové fascie latero-laterálně (dle Lewita)

•

mobilizace kloubních blokád (dle Lewita) dle vyšetření

•

PNF – anteriorní elevace lopatky pro posílení m. serratus anterior, posteriorní deprese
lopatky pro posílení mm. rhomboidei a m. latissimus dorsi

•

pozice vzporu klečmo, dlaně položeny na bosu – rytmické pohyby HKK ve frontální a
sagitální rovině a následné zastavení pohybu v centrovaném postavení celého pletence
ramenního

•

cvičení s flexibarem pro posílení stabilizačních svalů ramenních kloubů ve všech
směrech

Autoterapie:
•

terapie na uvolnění hypertonních svalů zadaná při 1. setkání + zlepšení pohybu LLK do
extenze s gymballem

•

odtlačování v pozici kliku s oporou o vyvýšenou plochu

•

PNF – 1. a 2. diagonála s therabandem

Fyzikální terapie: Magnetoterapie – pulzní nízkofrekvenční
•

aplikátor: solenoid 30 cm

•

frekvence: 25 Hz

•

intenzita: 10 mT

•

step: 2 mT

•

doba aplikace: 30 minut

Výsledek terapeutické jednotky: Terapie byla plně tolerována, bez nežádoucích komplikací.
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DEVÁTÁ TERAPIE 2.2.2022
vyvěšování žebřiny
Status praesens:
•

objektivní: Rozsahově v LLK opět zlepšení, do flexe téměř totožné s PKH.

•

subjektivní: Pocit ztuhlosti v LLK není, bez dalších obtíží.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
•

relaxace hypertonických svalů

•

protažení zkrácených svalů

•

obnovení joint play

•

zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání na LHK a šíji

•

zlepšení svalové síly oslabených svalů LHK dle vyšetření

•

zvýšení rozsahů pohybů v LLK a levého zápěstí

•

centrace postavení kloubů pletence ramenního lopatek

Návrh terapie:
•

techniky měkkých tkání

•

mobilizace kloubních blokád dle vyšetření

•

PNF – anteriorní elevace a posteriorní deprese lopatky

•

trakce LHK

•

aktivní cvičení

Provedení:
•

PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory levého zápěstí vlevo

•

PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. pectoralis maior et minor bilat. + m.
biceps brachii a m. triceps brachii vlevo

•

mobilizace kloubních blokád (dle Lewita) dle vyšetření

•

PNF – anteriorní elevace lopatky pro posílení m. serratus anterior, posteriorní deprese
lopatky pro posílení mm. rhomboidei a m. latissimus dorsi

•

pozice vzporu klečmo, dlaně položeny na posturomedu i bosu – rytmické pohyby HKK
ve frontální a sagitální rovině a následné zastavení pohybu v centrovaném postavení
celého pletence ramenního
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•

sed na podložce, kolena pokrčena, ruce opřeny za tělem – pohyb do mírného pokrčení
loktů a do max. možné extenze – zlepšení pohybu LLK do extenze

•

trakce LLK – stoj čelem k žebřinám, rukama se chytit za žebřiny, HKK v extenzi,
pomalé spouštění pánve směrem dorzo-kaudálním až do mírného tahu v LLK

Autoterapie:
•

terapie na uvolnění hypertonních svalů zadaná při 1. setkání + zlepšení pohybu LLK do
extenze s gymballem

•

odtlačování v pozici kliku s oporou o vyvýšenou plochu

•

PNF – 1. a 2. diagonála s therabandem

•

trakce LLK u žebřin, hrazdy…

Fyzikální terapie: Magnetoterapie – pulzní nízkofrekvenční
•

aplikátor: solenoid 30 cm

•

frekvence: 25 Hz

•

intenzita: 10 mT

•

step: 2 mT

•

doba aplikace: 30 minut

Výsledek terapeutické jednotky: Terapie byla plně tolerována, bez nežádoucích komplikací.

DESÁTÁ TERAPIE 3.2.2022
Status praesens:
•

objektivní: Oproti vstupnímu KR zlepšený stav, pacientka bez bolesti při max. extenzi
v LLK.

•

subjektivní: Pacientka je bez bolesti v max. extenzi LLK, ale stále pociťuje pocit tuhosti

Cíl dnešní terapeutické jednotky:
•

provedení výstupního KR

•

kontrola prováděných cviků

•

obnovení joint play

•

relaxace hypertonických svalů

•

protažení zkrácených svalů

•

zlepšení posunlivosti a protažitelnosti měkkých tkání na LHK a šíji
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Návrh terapie:
•

provedení výstupního KR

•

aktivní cvičení cviků získaných při terapiích

•

techniky měkkých tkání

Provedení:
•

podrobné kineziologické vyšetření (viz výstupní KR)

•

PIR (dle Lewita) na flexory a extenzory levého zápěstí vlevo

•

PIR s protažením (dle Jandy) na m. trapezius a m. pectoralis maior et minor bilat. + m.
biceps brachii a m. triceps brachii vlevo

Autoterapie:
•

všechny autoterapie zadané během terapií do doby kontroly u lékaře

Fyzikální terapie: Magnetoterapie – pulzní nízkofrekvenční
•

aplikátor: solenoid 30 cm

•

frekvence: 25 Hz

•

intenzita: 10 mT

•

step: 2 mT

•

doba aplikace: 30 minut

Výsledek terapeutické jednotky: Terapie byla plně tolerována, bez nežádoucích komplikací.
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor (3. 2. 2022)
3.6.1 Vyšetření stoje
Vyšetření stoje aspekcí:
Na první pohled je vidět výrazné předsunuté držení hlavy a protrakce ramen. Flekční
postavení LHK v LK je výrazně menší oproti vstupnímu vyšetření.
Zezadu: Paty symetrické, pravá Achillova šlacha je mohutnější, valgozita pravé
Achillovy šlachy a pravého kotníku. Lýtka symetrická, ostřejší kontury vpravo. Kolenní klouby
se nachází ve výrazném valgózním postavení. Stehenní svalstvo je symetrické, subgluteální
rýhy jsou ve stejné výšce a gluteální svalstvo je symetrické, olovnice prochází intergluteální
rýhou. Thorakobrachiální trojúhelníky symetrické. Páteř je v ose a paravertebrální svalové valy
jsou symetrické. Lopatky jsou od páteře vzdáleny stejně daleko, levá lopatka je postavena níže
než pravá, dolní úhel levé lopatky prominuje, výrazná prominence C-Th přechodu. Levé
rameno je postaveno níže, kontura šíjového svalstva je symetrická. Hlava není rotována ani v
úklonu.
Zepředu: Chodidla se nachází ve fyziologické zevní rotaci vůči střední čáře, na pravé
DK je mírně pokleslá podélná nožní klenba, pravý hlezenní kloub je ve valgózním postavení,
mediální kontura lýtka je výraznější na levé DK naopak laterální kontura lýtka výraznější na
pravé DK, patelly jsou ve stejné výšce, ale obě ve valgózním postavení - více vpravo. Stehna
symetrická, umbilicus je v ose, sternum taktéž v ose, claviculy i nadklíčkové jamky jsou
symetrické, obě ramena jsou v protrakci, hlava je v předsunutém držení, obličej je symetrický.
Z levého boku: Osa prochází hlezenním kloubem, středem kolenního klubu, velkým
trochanterem, loktem, ramenem ale neprochází středem ucha - prochází za uchem, brada je
předsunuta. Loket se nachází v semiflexi zhruba 10°, břišní stěna prominuje, protrakce
ramenního pletence.
Z pravého boku: Stejné jako zleva, loket není v semiflexi.
Palpace pánve: Pravá crista iliaca i SIPS níže než levá, levá SIAS níže než pravá -> torze
pánve doprava.
Spine-sign test - negativní bilaterálně
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Dynamické vyšetření páteře:
•

flexe: páteř se rozvíjí plynule, postupně a v ose, vzdálenost mezi trnovými výběžky je
symetrická, kromě bederní a horní Th oblasti - zhoršený rozvoj.

•

extenze: postupný plynulý rozvoj páteře - menší pohyblivost Th a L obratlů

•

lateroflexe:
o vpravo křivka harmonická pouze v L úseku páteře, v Th a C úseku páteře je
křivka napřímena
o

vlevo křivka v L úseku harmonická v dolní hrudní oblasti je křivka napřímena
a v horní hrudní oblasti a C úseku páteře probíhá křivka opět fyziologicky

Modifikace stoje:
•

Véle test: A - plná, dokonalá stabilita

•

Rhombergův stoj: Rhomberg I, II, III - v normě

•

stoj na jedné DK: v normě, se zavřenýma očima - lehce se projevila horší stabilita na
LDK ale jen nepatrně: stále v normě

•

Trendelenburg-Duchenova zkouška: negativní

•

stoj na patách a špičkách: proveden bez problémů, stabilní - bez kořenové léze na
segmentu L5 a S1

•

stoj na dvou vahách: v normě

3.6.2 Vyšetření chůze
Rytmus chůze je pravidelný, délka kroku symetrická, při odvalu chodidla jsou méně
zapojeny prsty, užší oporná baze, kolena valgózní s vnitřní rotací patel, větší laterální posun
pánve doprava, pohyby páteře v ose, th/l i l/s přechody páteře plynulé a v ose, obě horní
končetiny rigidní, LHK v semiflexi v loketním kloubu, hlava je v ose ale brada předsunuta,
chůze je dle Jandovy typologie peroneální.
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Modifikace chůze:
•

chůze o zúžené bazi – po čáře – bez problému, stabilní

•

chůze po špičkách – fyziologické provedení

•

chůze po patách – fyziologická

•

chůze se zavřenýma očima – pomalejší, s lehkou úchylkou doleva

•

chůze se vzpaženými HKK – fyziologické provedení, pánev stabilní

•

chůze pozpátku – snížený rozsah pohybu DKK do extenze

3.6.3 Vyšetření reflexních změn dle Lewita (Lewit, 2003)
Vyšetření v oblasti horních končetin, šíje a horní poloviny hrudní páteře.
Kůže a podkoží
Posunlivost a protažitelnost na HKK v normě, snížená v oblasti šíje bilaterálně, jinak celkově
hrubší reliéf kůže, teplota a barva kůže v normě.
Fascie
Zhoršená posunlivost i protažitelnost fascie kraniálním i kaudálním směrem okolo oblasti
úponu m. deltoideus na obou pažích - více vlevo, v oblasti šíje zhoršena posunlivost laterolaterálně bilat.
Vyšetření svalového tonu (palpačně)
Sval
m. trapezius – pars
descendens

L

hypertonus, bez bolesti

P
hypertonus, TrP u obou
úponů, bez iradiace

m. levator scapulae

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

m. pectoralis minor

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

Tabulka 12 - Výstupní vyšetření svalového tonu a)
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m. pectoralis major

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

m. subscapularis

normotonus

normotonus

m. biceps brachii

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

normotonu

normotonus

m. triceps brachii

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

m. sternocleidomastoideus

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

m. supraspinatus

normotonus

normotonus

m. infraspinatus

normotonus

normotonus

flexory zápěstí

normotonus

normotonus

hypertonus, bez bolesti

hypertonus, bez bolesti

m. deltoideus

extenzory zápěstí

Tabulka 12 - Výstupní vyšetření svalového tonu b)

Vyšetření periostových bodů (palpačně)
Periostový bod

L

P

tuberculum majus humeri

není bolestivost

není bolestivost

processus coracoideus scap.

není bolestivost

není bolestivost

acromion scapulae

není bolestivost

není bolestivost

Tabulka 13 - Výstupní vyšetření periostových bodů a)
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olecranon ulnae

není bolestivost

není bolestivost

epicondylus medialis

není bolestivost

není bolestivost

epicondylus lateralis

není bolestivost

není bolestivost

capitis radii

není bolestivost

není bolestivost

Tabulka 13 – Výstupní vyšetření periostových bodů b)

3.6.4 Antropometrické vyšetření HKK dle Haladové (Haladová a Nechvátalová, 2010)
Délky HKK (cm)

L

P

celá paže

74

75

paže

36

36

předloktí

26

26

paže + předloktí

60

62

ruka

13

13

Tabulka 14 - Výstupní antropometrické vyšetření – délky HKK

Obvody HKK (cm)

paže relaxovaná přes m. biceps
brachii

při izometrické kontrakci m.
biceps brachii

L

P

39

39

39

40

Tabulka 15 - Výstupní antropometrické vyšetření – obvody HKK a)
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loketní kloub

29

29

předloktí

28

28

17,5

17,5

20

20

zápěstí

přes hlavičky metacarpů

Tabulka 15 – Výstupní antropometrické vyšetření – obvody HKK b)

3.6.5 Vyšetření kloubních rozsahů pohybů dle Jandy a Pavlů (Janda a Pavlů, 1993)
Vyšetřované

AKTIVNĚ

PASIVNĚ

AKTIVNĚ

PASIVNĚ

skloubení
L

P

S

40-0-170

50-0-175

50-0-170

55-0-180

F

175-0-0

90-0-0

175-0-0

90-0-0

T

20-0-120

25-0-125

25-0-125

30-0-125

R

85-0-85

90-0-85

85-0-80

85-0-85

S

0-10-120

0-10-125

0-0-120

0-0-125

T

85-0-85

90-0-90

85-0-85

90-0-90

S

80-0-70

85-0-80

75-0-75

85-0-80

F

20-0-25

20-0-30

20-0-30

25-0-30

rameno

loket

zápěstí

Tabulka 16 - Výstupní goniometrické vyšetření
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3.6.6 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2010)
Testovaný sval

L

P

m. pectoralis major dolní část

0

0

m. pectoralis major střední část

1

1

1

1

m. trapezius

1

1

m. levator scapulae

1

1

m. pectoralis major horní část +
m. pectoralis minor

Tabulka 17 - Výstupní vyšetření zkrácených svalů

3.6.7 Svalový test dle Jandy (Janda, 2010)
Směr pohybu

L

P

krční páteř
flexe obloukovitá

4

flexe předsunutím

4

extenze

5
lopatka
4+

addukce
Tabulka 18 - Výstupní svalový test a)
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4+

addukce a kaudální posun

4+

4+

elevace

5

5

abdukce s rotací

4

4

flexe

5

5

extenze

5

5

abdukce

5

5

addukce

5

5

extenze v abdukci

5

5

flexe z abdukce

5

5

zevní rotace

5

5

vnitřní rotace

5

5

flexe – m. biceps

4+

5

flexe – m. brachioradialis

4+

5

flexe – m. brachialis

4+

5

4 +, #

5

ramenní kloub

loketní kloub

extenze
Tabulka 18 – Výstupní svalový test b)
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předloktí
supinace

5

5

pronace

5

5

flexe s ulnární dukcí

5

5

flexe s radiální dukcí

5

5

extenze s ulnární dukcí

4

5

extenze s radiální dukcí

4

5

zápěstí

metacarpo-phalangové klouby
flexe

5

5

extenze

4+

5

abdukce

5

5

addukce

4

4

Tabulka 18 – Výstupní svalový test c)

# - omezený rozsah pohybu

3.6.8 Vyšetření základních pohybových vzorů dle Jandy (Haladová a Nechvátalová, 2010)
•

FLEXE HLAVY VLEŽE NA ZÁDECH
o obloukovitá flexe s mírnou aktivitou m. sternocleidomastoideus, při flexi
došlo ke zvýraznění protrakce ramen - zapojení prsních svalů bilat.
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•

ABDUKCE V RAMENNÍM KLOUBU
o nefyziologické provedení stereotypu - správné zapojení m. trapezius až
v konečné fázi abdukce, avšak přetrvává patologický scapulohumerální
rytmus

•

MODIFIKOVANÝ KLIK S OPOROU O KOLENA
o v 2. fázi kliku – při odtlačení dochází k prominenci obou lopatek prominence margo medialis scapulae – přetrvává nedostatečná funkce m.
serratus anterior (bez bolesti extenzorů zápěstí vlevo)

STEREOTYP DECHU
Dechová vlna probíhá správně disto-proximálním směrem, pacientka využívá v leže
především abdominální dýchání, ve stoji zejména horní hrudní dýchání. Při lokalizovaném
dýchání pacientka umí dýchat do všech segmentů.

3.6.9 Neurologické vyšetření
Pacientka orientována časem, místem i osobou, bez poruchy řeči.
Vyšetření hlavových nervů:
•

I. nervus olfactorius
o chuť jídla cítí, se zavřenýma očima rozpozná vůni mýdla i kávy

•

II. nervus opticus
o vyšetření zorného pole pomocí pohybů prstů – fyziologické

•

III., IV., VI. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens
o vyšetření pohybů bulbů do všech směrů, zornicový reflex na osvit – v normě
o fotoreakce: fyziologická (zúžení zornic osvětleného oka i neosvětleného)

•

V. n. trigeminus
o

čití na obličeji: stejné na obou stranách

o

otevírání úst i skousnutí fyziologické, rohovkový reflex v pořádku
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o
•

VII. n. facialis
o

•

palpačně výstupy nervu nebolestivé

aktivita mimických svalů symetrická, bez patologií

VIII. n. vestibulocochlearis
o vnímání zvuku fyziologické
o vyšetření rovnováhy (Hautant, Utenberger, chůze do hvězdice) - bez patologií

•

IX., X., XI. n. glossopharyngeus, n.vagus, n. accesorius
o bez poruchy výslovnosti a polykání
o n. accesorius: vyšetření zvedání ramen a otáčení hlavy proti odporu –
symetrické, bez patologie

•

XII. n. hypoglossus
o fyziologická trofika i uložení jazyka v klidu a při plazení

Závěr: vyšetření hlavových nervů bez patologií
Vyšetření na HKK
• fyziologický tonus, trofika svalstva i hybnost
• čití:
• povrchové:
• taktilní - citlivost stejná na obou HKK
• algické - stejné na obou HKK
• termické - rozpozná teplý a studený podnět
• hluboké:
• diskriminační - fyziologický
• polohocit - fyziologický
• pohybocit - fyziologický
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• Pyramidové jevy zánikové:
• Jev Mingazzini – negativní
• Hanzalův znak – negativní
• Jev Dufourův – negativní
• Fenomén retardace – negativní

• Pyramidové jevy iritační:
• Justerův příznak – negativní
• Příznak Hoffmanův – negativní
• jev Trömnerův – negativní

• Mytotatické reflexy:
• bicipitový – 3
• flexorovů prstů – 3
• bicipitový – 3
• tricipitový – 3
• styloradiální – 3
• pronační – 3
=> normoreflexie na obou HKK

• Vyšetření mozečkových funkcí:
• Taxe – fyziologická
• Diadochokinéza – bez patologií
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3.6.10 Vyšetření úchopů a funkce ruky - funkční testy dle Nováka (Kolář, 2009)
Druh úchopu

L

P

štipec

2

2

špetka

2

2

laterální úchop

2

2

uchopení koule

2

2

háček

2

2

válcový úchop

2

2

Tabulka 19 - Výstupní vyšetření úchopů a funkce ruky

0 - neprovede
1 - provede neúplně
2 - provede dobře

3.6.11 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (Lewit, 2003)
směr vyšetřovaného pohybu

L

P

zápěstí
mediokarpální kloub

bez blokády

bez blokády

radiokarpální kloub

bez blokády

bez blokády

distální radioulnární kloub

bez blokády

bez blokády

Tabulka 20 - Výstupní vyšetření kloubní vůle a)
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loketní kloub
capitis radii

bez blokády

bez blokády

ramenní kloub
kaudální posun

bez blokády

bez blokády

ventrální

bez blokády

bez blokády

dorzální

bez blokády

bez blokády

laterální

bez blokády

bez blokády

thorako-scapularní skloubení
lopatka

bez omezení pohybu

bez omezení pohybu

acromio-clavikulární skloubení
kaudálně

bez blokády

bez blokády

kraniálně

bez blokády

bez blokády

ventrální

bez blokády

bez blokády

dorzální

bez blokády

bez blokády

Tabulka 20 – Výstupní vyšetření kloubní vůle b)
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sterno-clavikulární skloubení
kaudálně

bez blokády

bez blokády

kraniálně

bez blokády

bez blokády

ventrální

bez blokády

bez blokády

dorzální

bez blokády

bez blokády

krční páteř
AO skloubení – všemi směry

bez blokády

bez blokády

C1-C7 do rotace

bez blokády

bez blokády

C1-C7 lateroflexe

bez blokády

bez blokády

C-Th přechod dorzálně

bez blokády
žebra

1. žebro

bez blokády

bez blokády

2. žebro

bez blokády

bez blokády

Tabulka 20 – Výstupní vyšetření kloubní vůle c)

81

3.6.12 Vyšetření hypermobility dle Sachseho (Lewit, 2003)
Segment

Směr pohybu

L

flexe

P

B

bederní páteř
lateroflexe

B

B

rotace

A

B

Mtc-Ph klouby

dorzální flexe

A

B

glenohumerální
kloub

abdukce

B

B

kolenní kloub

extenze

C

C

kyčelní kloub

rotace

B

B

krční páteř

Tabulka 21 - Výstupní vyšetření hypermobility

3.6.13 Speciální testy
Činnost

Max. počet bodů

Získané body

jedení

10

10

přesun ze židle na lůžko a
zpět

15

15

provedení osobní hygieny

5

5

posazení na toaletu a
vstávání z ní

10

10

koupání nebo sprchování

5

5

chůze na rovném povrchu

15

15

chůze do schodů a ze schodů

10

10

oblékání a svlékání

10

10

ovládání stolice

10

10

ovládání močení

10

10

celkem

100

100

Tabulka 22 - Výstupní Barthelové index
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3.6.14 Závěr výstupního vyšetření
Hodnocení pacientčina stoje a chůze zůstává stejné jako při vstupním vyšetření, kromě
zlepšení semiflekčního držení LLK z 30°na 10° flexe a malé zlepšení fixace dolních úhlů
lopatek. Otok LLK vymizel, rozdílné antropometrické obvodové hodnoty přetrvávají v oblasti
m. biceps brachii a antropometrické délkové hodnoty jsou stále rozdílné pro délku celé paže
a délku paže a předloktí z důvodu přetrvávající mírné semiflexe v LLK.
Splnění stanoveného krátkodobého plánu terapie se podařilo v následujících bodech.
Získání většího rozsahu pohybu LLK, ne však plného do extenze. Posílení oslabených svalů
LHK. Odstranění kloubních blokád LHK. Zvýšení rozsahu pohybu LHK. Relaxace
hypertonických svalů – zejména odstranění palpační bolesti a TrP.
Nadále by cílem v dlouhodobém terapeutickém plánu bylo pokračování v zadaných
cvičeních pro zvýšení ROM LHK až do kontroly u lékaře, po jeho zhodnocení případně ještě
jedno kolo rehabilitační intervence. Dále je potřebná centrace postavení obou lopatek,
odstranění převahy horního hrudního dýchání, kompenzace hypermobility, práce s nožní
klenbou a v poslední řadě také snížení BMI.

3.7 Zhodnocení efektu terapie
Cíl stanovený na základě vstupního kineziologického rozboru (zlepšit stav pacientky)
se podařilo splnit. Všechny rozsahy pohybu v LLK jsou v rozmezí fyziologických hodnot
(a shodné s kontralaterální HK), kromě pohybu do extenze. Zde se sice vylepšil rozsah pohybu
o 30°, avšak nedosáhlo se nulového postavení v LLK.
Palpační citlivost všech periostových bodů při výstupním vyšetření nebyla přítomna,
oproti vstupnímu vyšetření, kdy pacientka uváděla bolestivost při palpaci: olecranon ulne,
epicondylus medialis et lateralis a capitis radii na LHK.
Antropometrické délky paží se ve funkčních vzdálenostech celé paže a paže a předloktí
oproti vstupnímu vyšetření téměř neliší, z důvodu přetrvávajícího semiflekčního držení LLK.
Barthelové index se zvedl z původních 90 bodů (lehce závislý pacient v ADL) na
maximální možnou hodnotu 100 bodů (nezávislý pacient v ADL) a to hlavně díky zvětšení
rozsahu pohybu v LLK do flexe (např. nutný pro umytí obličeje, možnost přiblížení jídla
k ústům…) a odstranění bolesti LLK.
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V následujících tabulkách jsou uvedeny pouze hodnoty, které se při výstupním vyšetření
lišily od vstupního, tzn. že neuvedené hodnoty zůstaly shodné.

Vstupní vyšetření

Výstupní vyšetření

Segment
L

P

L

P

38, 5

39

39

39

izometrická
kontrakce m.
biceps brachii

39

40

39

40

loketní kloub

30

29

29

29

paže přes relax.
m. biceps
brachii

Tabulka 23 - Porovnání antropometrických obvodových rozměrů

Vstupní vyšetření

Výstupní vyšetření

Směr pohybu
L

P

L

P

lopatka
addukce

4

4

4+

4+

addukce
+
kaudální posun

3

4

4+

4+

abdukce s rotací

4

4

4

4

ramenní kloub
abdukce

4

5

5

5

addukce

4

5

5

5

vnitřní rotace

4

5

5

5

Tabulka 24 - Porovnání svalové síly a)
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loketní kloub
flexe – m. biceps
brachii

4, #

5

4+

5

flexe
–
m.
brachioradialis

3+, #

5

4+

5

flexe
–
brachialis

3+, #

5

4+

5

4 *, #

5

4 +, #

5

m.

extenze

předloktí
supinace

4*

5

5

5

pronace

4*

5

5

5

zápěstí
flexe s ulnární
dukcí

4*

5

5

5

flexe s radiální
dukcí

4*

5

5

5

extenze
s ulnární dukcí

3 *, #

5

4

5

extenze
s radiální dukcí

3 *, #

5

4

5

metacarpo-phalangové klouby
flexe

4

5

5

5

extenze

4

5

4+

5

abdukce

4

5

5

5

addukce

4

4

4

4

Tabulka 23 - Porovnání svalové síly b)

Dle výsledků došlo ke zvýšení svalové síly u všech oslabených svalů LHK oproti
vstupnímu vyšetření.

85

Vstupní vyšetření

Výstupní vyšetření

Segment
L

P

L

P

zápěstí
mediokarpální
kloub

blokáda

bez blokády

bez blokády

bez blokády

radiokarpální
kloub

bez blokády

bez blokády

bez blokády

bez blokády

distální
radioulnární
kloub

blokáda

bez blokády

bez blokády

bez blokády

bez blokády

bez blokády

loketní kloub
capitis radii

blokáda

bez blokády

thorako-scapulární skloubení

lopatka

pohyb omezen
mediálním a
kaudálním
směrem

pohyb omezen
mediálním
směrem

bez omezení
pohybu

bez omezení
pohybu

acromio-claviculární skloubení
kraniálně

blokáda

bez blokády

bez blokády

bez blokády

acromio-claviculární skloubení
kaudálně

blokáda

bez blokády

bez blokády

bez blokády

sterno-claviculární skloubení
kaudálně

blokáda

bez blokády

bez blokády

bez blokády

krční páteř
C-Th přechod
dorzálně

blokáda

bez blokády

Tabulka 25 - Porovnání vyšetření kloubní vůle

U pacientky při výstupním kineziologickém rozboru nebyla nalezena žádná kloubní
blokáda na LHK, krční páteři a žebrech.
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Segment

AKTIVNĚ

PASIVNĚ

AKTIVNĚ

PASIVNĚ

L
Vstupní vyšetření

Výstupní vyšetření

S

40-0-160

50-0-170

40-0-170

50-0-175

F

175-0-0

90-0-0

175-0-0

90-0-0

T

20-0-120

25-0-125

20-0-120

25-0-125

R

80-0-80

80-0-85

85-0-85

90-0-85

S

0-40-100

0-35-105

0-10-120

0-10-125

T

80-0-80

90-0-90*

85-0-85

90-0-90

S

55-0-60

70-0-80

80-0-70

85-0-80

F

10-0-20

15-0-30

20-0-25

20-0-30

rameno

loket

zápěstí

Tabulka 26 - Porovnání kloubních rozsahů pohybu

* bolest

Ve výše uvedené tabulce jsou hodnoty pouze pro LHK, kde jsou patrné největší změny.
Terapeutické jednotky byly cíleny především na LHK. PHK vykazovala fyziologický rozsah
pohybu už při vstupním vyšetření. Při konečném hodnocení byly rozsahy pohybu (kromě
extenze lokte) bilaterálně symetrické a ve fyziologických normách.
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4 Závěr
Závěrem bych chtěla zhodnotit mou práci jako úspěšnou ve splnění stanovených cílů:
sumarizace teoretických znalostí ohledně zlomenin distálního humeru a ve speciální části
hlavně zlepšení stavu pacienta. Pro mě nejcennější jsou nově získané teoretické znalosti
ohledně řešení zlomenin v akutním stavu i využití fyzioterapeutické intervence po následném
odstranění fixace či ihned po operaci. Nejdůležitější pro pacientku bylo odstranění bolesti LHK
a zvýšení rozsahu pohybu, aby se mohla plně navrátit do běžného života a pokračovat ve
své práci bez obtíží. Bolestivost byla odstraněna úplně a rozsah pohybu není prozatím plný do
extenze. Za to může nést vinu i poměrně dlouhodobá a rozsáhlá fixace LHK, která se dle
nejnovějších přístupů u zlomenin typu fisura spíše nepoužívá. Přetrvává také zkrácení
svalů pletence ramenního bilaterálně. Problém byl řešen v terapeutických jednotkách
i v autoterapii, ale z mého pohledu je to způsobeno hlavně nevhodným pracovním prostředím
pacientky při homeoffice, a proto zde terapie neměla viditelný efekt.
Další z pacientčiných požadavků bylo navrácení k silovému typu cvičení ve skupinách
(kruhový trénink, pilates, jóga atd.). I proto jsem volila více cvičení v oporách o HKK, i přesto
tento cíl zůstává spíše v dlouhodobém plánu, kvůli velké zátěži na LHK. Přístup pacientky
k plnění autoterpie i cvičení při jednotlivých terapiích byl velmi ochotný a pro mě příjemnou
motivací vymýšlet co možná nejvíce variací cviků. Díky tomu byla vidět progresivní tendence
stavu při každé návštěvě.
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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu pacienta

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
José Mar>ho 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážená paní, vážený pane,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679
a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů, Helsinskou deklarací, přijatou 18.
Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza,
Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás žádám o souhlas
s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné v rámci praxe
v Centru léčby pohybového aparátu, kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila
s Vaším vyšetřením a následnou terapií. Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie
bude publikován v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika
fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou zlomenina distální části humeru.
Cílem této bakalářské práce je adekvátní vyšetření a ošetření pacienta a prokázání získaných
znalostí a dovedností v oboru za uplynulou dobu studia.
Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny v bakalářské
práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou uchována v anonymní
podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení řešitele:

Podpis:........................

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:

Podpis:........................

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše
uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně
vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní
informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své
dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a uveřejnění výsledků
vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí,
a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat řešitele.

Místo, datum:
Jméno a příjmení pacienta:

Podpis pacienta: ..............................
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