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Abstrakt 

Vymezení problému: Poranění ruky představují třetinu až polovinu ze všech 

pracovních úrazů (Smrčka, 2007). Mezi nejvíce zastoupené úrazy patří poranění šlach a 

to především na volární straně ruky. Z tlexorůjsou to především šlachy svalům. tlexor 

digitorum profundus a m. tlexor digitorum super:ficialis. Z anatomického hlediska je 

ruka poměrně velmi složitá. Na malé ploše je nahromaděna celá řada struktur, jako jsou 

kosti, šlachy, svaly, cévy a nervy a jejich vzájemná souhra a kontinuita podmiňuje 

správnou funkci tohoto důležitého orgánu. Každé narušení těchto souvislosti může mít 

pro ruku závažné následky. 

Cíl práce: Lidská ruka je jednou z nejsložitějších částí lidského těla a současně také 

jednou z jeho částí nejdůležitějších. Její správná a dokonalá funkce v mnoha hlediscích 

umožňuje a podmiňuje kvalitu života. Pro dokonalost funkce po poranění šlach ruky je 

nutná nejen chirurgická péče, ale také péče pooperační. Cílem této práce je podat 

ucelený náhled problematiky poranění tlexorového aparátu ruky v zóně I a II, 

poskytnout přehled možnosti následné rehabilitace a na kazuistikách tří pacientů 

zhodnotit úspěšnost léčebné intervence. 

Metoda řešení: Tato práce je zpracována formou retrospektivní případové studie 

s doplněním o 3 kazuistiky vybraných pacientů léčených v Ústavu chirurgie ruky ve 

Vysokém nad Jizerou. Ke zpracování výsledků byla použita metoda vzájemného 

kritického porovnání dosavadní léčebné intervence a upravený klasifikační systém 

TAM (total active motion) pro zhodnocení efektu terapie. 

K dané problematice bylo využito poznatků ze získaných informací z dostupných 

publikací. 

Výsledky: Hypotézy byly potvrzeny, chirurgická léčba a rozdílnost rehabilitačních 

postupů mají vliv na funkční výsledek aktivm'ho rozsahu pohybu ruky. Aplikovaná 

léčebná intervence byla úspěšná ve dvou případech ze tří. 

Klíčová slova: poranění šlach, tlexory, prsty ruky, rehabilitace horní končetiny 



Abstract 

Thesis title: Acute injury of flexor appliance from second to fifth fingers of band 

Diagnosing the problem: Hand injuries represent 1/3 and 112 of all work injuries. Most 

of the injuries are to the tendon in the palms and from the muscles flexor digitorum 

profundus and flexor digitorum superficialis. Anatomically the hand is quite 

complicated. In this small area there are many structures such as bones, tendons, 

muscles, veins and nerves. Their compatibility makes the band function. Bach trauma 

can have a very serious effect. 

Aims/Goals: The human band is one ofthe most complicated parts ofthe body and is 

also one of the most important. Quality of life is seriously affected by its malfunction. 

After a tendon injury, surgery and good aftercare are necessary for the hand to function 

correctly. The aim ofthis thesis is to present a comprehensive view ofhand injuries and 

the different opportunities of aftercare rehabilitation in the zones 1 and 2. Also to 

evaluate the effectiveness of the rehabilitation protocols on patients 1, 2 and 3. 

Analysis/solutions: My conclusions were drawn from a step by step critical analysis of 

the treatment schedules from injury through to rehabilitation ofpatients 1, 2 and 3, as 

well as a modified version ofTAM (total active motion). Some ofthe information 

within this thesis was obtained from published sources. 

Results: The results have confirmed my hypothesis. Different surgical practices and 

rehabilitation protocols influence functional results ofTAM. The rehabilitation process 

used was successful in 2 out of the 3 patients. 

Key words: tendon injury, flexors, fingers, upper extremity rehabilitation 
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, 
1 Uvod 

Chirurgie ruky je náročná mezioborová specializace, zasahující do chirurgie, 

plastické chirurgie, ortopedie, neurologie, neurochirurgie, cévní chirurgie, revmatologie, 

rehabilitace, protetiky a dalších odborností. 

Ve většině případů platí, že první polovinou úspěchu je zdárně provedená 

operace, a druhou polovinou je časná a kvalitně provedená rehabilitace. Péče o ruku v 

dalších měsících je prováděna pomocí různých rehabilitačních pomůcek, nošením 

speciálních gelových návleků, poskytnutím masáží, magnetoterapie, laseroterapie, 

lymfomasáží a různých typů cvičení. 

V České republice je nejčastěji využívaná rehabilitace po primární sutuře šlach 

technika dle Durana - technika pasivní a technika dle Kleinerta - technika semiaktivní. 

Duranova technika spočívá v pasivní mobilizaci ve flexi a extenzi 

interfalangeálních kloubů. Kleinertova metoda sestává z aktivní extenze prstů pomocí 

neporušeného extenzorového aparátu až po dotyk s dlahou a pasivní flexe zajištěnou 

elastickým tahem (Konífová, 1994). 

Dle některých publikací má různorodost délky imobilizace a následné 

mobilizace velký vliv na funkčnost ruky. V jedné ze tří studií byl porovnán často 

prováděný pasivní pohyb s občasně se střídajícím aktivním pohybem. V další ze studií 

byl porovnán program pasivní flexe a aktivní extenze. 

Poslední studie porovnávala aktivní flexi zajištěnou elastickým tahem s pasivní 

mobilizací a rozdílnost ve statickém a dynamickém dlahování. Výsledně však pro 

autory bylo těžké definovat nejlepší způsob rehabilitace (Thein, 2004, Braga-Silva, 

2005). 

Ve své práci bych se proto ráda věnovala problematice poranění flexorových 

šlach, poskytla ucelený náhled na možnosti rehabilitace, rozšířila poznatky rehabilitace 

o více možností než jsou techniky dle Durana a Kleinerta a zhodnotila vývoj léčby a 

následné rehabilitace u třech vybraných pacientů s akutním šlachovým poraněním 

flexorů ruky v zóně I a II. 
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2 Rešené otázky 

2.1 Cíl práce 

Cílem této práce je podat ucelený náhled problematiky poranění flexorového 

aparátu v zóně I a II, poskytnout přehled možností následné rehabilitace a zhodnotit 

úspěšnost a efektivnost léčebné intervence u třech vybraných pacientů s akutním 

poraněním fl.exorového aparátu ruky v daných zónách. 

2.2 Hypotézy 

1. Předpokladem pro úspěšnost a efektivnost následné rehabilitace je dobře zvolená 

chirurgická léčba 

2. Pooperační rehabilitace pacientů, kteří utrpěli poranění na flexorových šlachách, 

je důležitým faktorem pro maximalizaci funkčm'ho výsledku 

3. Různorodost rehabilitačních postupů, délky imobilizace a následné mobilizace 

má vliv na funkčnost ruky 
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3 Obecná část 

3.1 Historie 

Historii léčby flexorových šlach publikoval roku 1995 Kleinert. 

První zmínka o existenci poranění šlach je za života chirurga Galéna 

(130-201 n. 1.), který se domníval, že šlacha je kombinací nervu a ligamenta, kdy nerv 

vstupoval do svalu, kde se zakončil bílým pruhem. 

Avicenna (980 - 1037 n. 1.), perský lékař, byl první, který doporučil reparaci 

šlachových struktur. 

Leonardo da Vinci roku 1504 jako první detailně zakreslil systém poutek 

šlachového aparátu ruky. V 17. Století Bienaise v Paříži vykonal pokusné sutury šlach 

na psech. Dionis o pár let později vykonal mnoho sutur šlach na ruce a popsal tři 

techniky sutury v knize Surgicallecture (1710). 

Roku 1752 švýcarský vědec Albrecht von Haller zjistil, že tato tendinózní 

struktura není citlivá na bolest a tím se stala její reparace akceptovatelnou. 

Mayer roku 1916 popsal cévní zásobení a avaskulární zóny šlach. Bunnel roku 

1918 použil vojenský termín "no man's land" na označení nepříznivé zóny na 

rekonstrukci v oblasti prstů. Mason vypracoval klinický návod rozlišující primární a 

sekundární chirurgické ošetření. 

Bunnel v roce 1944 ve své knize "Surgery of the hand" formuloval zásady 

operací šlach na ruce. Vzhledem k nevyhovujícím výsledkům po primární sutuře 

flexorů v zóně II začal ve 40. a začátkem 50. letech 20. století převládat názor, že je 

lepší při primárním ošetření zašít pouze kůži a připravit ránu na vložení volného 

šlachového transplantátu (dále jen VŠ T) po třech nebo více týdnech. 

Verdan roku 1959 popsal prognosticky různé klinické zóny pro rekonstrukci 

(tenosuturu) flexorů na ruce. V druhé polovině 50. a 60. let 20. století, po předcházející 

euforii z řešení poranění šlach v zóně II použitím jednoduchého VŠT, se pro 

neuspokojivé funkční výsledky obnovil zájem o primární suturu flexorů. Zlepšila se 

operační technika, vyvinuly se kvalitnější šicí materiály a podávala se účinnější 
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antibiotika. Časový interval pro výkon primární sutury šlach se prodloužil až na 24 

hodin. 

Pro zkvalitnění výsledků po aplikaci VŠT se začalo přemýšlet o vhodnosti 

materiálu pro utvoření šlachového kanálu, v kterém by VŠT mohl volně klouzat a 

nevznikaly masivní srůsty. Sarkin roku 1956 použil nylonovou šňůru a dvě 

polyetylénové hadičky. Materiál však nebyl dostatečně ohebný, hadičky vytvářely 

mrtvý prostor a docházelo tak k častějšímu výskytu infekcí. Bassett a Carroll roku 1959 

použili nový materiál- silikon. Hunter roku 1971 společně se Salisburym publikovali 

deseti roční zkušenosti s používáním silikonovo - polyesterového vlákna a zkvalitnili 

tak sekundární rekonstrukci flexorového aparátu. 

Kleinert roku 1967 publikoval svoje pozoruhodně vysoké procento dobrých 

výsledků v zóně II dle Bunnela a roku 1973 popsal metodiku dlahování s použitím 

dynamických elastických tahů s využitím aktivní extenze a pasivní flexe. 

Potenza na konci 60. let zkoumal a popsal extrinsické hojení šlach. Tubiana 

(1969) a Pulvertaft (1975) upřesnili indikační kritéria pro použití VŠT. Duran a Houser 

roku 1975 popsali metodu pooperační pasivní mobilizace flexorových šlach se sníženou 

tvorbou adhezí. Lundborg (1980) předpokládal, že šlacha má intrinsický způsob hojení. 

Strickland roku 1980 zjistil, že včasná pooperační aktivní mobilizace dosahuje dobrých 

výsledků po rekonstrukci flexorových šlach v zóně II. 

Belfastský protokol včasné pooperační aktivní hybnosti byl popsaný roku 1985. 

Roku 1988 Chow popsal rehabilitační protokol (Washingtonský protokol) kombinující 

navzájem Kleinertovu metodu a Duran-Houserovu metodu včasné pooperační hybnosti. 

Strickland, Manske a Gelberman i jiní zkoumali vztah mezi hojením a pohybem 

vzhledem k několika faktorům jako je napřl'klad růstový faktor, technika sutury a její 

pevnost, druh hojení nebo právě efekt včasné aktivní pooperační rehabilitace na funkční 

výsledek. 

V 90. letech se zavedly do praxe také více vláknové sutury 

(Savage, Tang in Bánsky, 2006), které zlepšily možnosti včasné pooperační 

kontrolované aktivní hybnosti. 

Přesto, že problematikou sutury šlach a jejich hojení se lékaři a jiní odborníci 

zabývají několik staletí, velké množství otázek zůstává stále nezodpovězených. 
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3.2 Anatomie 

3.2.1 Anatomie kostí ruky 

Kosti ruky - ossa manus zahrnují 8 kostí zápěstních ( ossa carpi), 5 kosti 

záprstních ( ossa metacarpi), 14 článků prstů ( ossa digitorum) a alespoň dvě sesamské 

kůstky (ossa sesamoidea), které jsou uložené ve šlachách při metakarpoflangovém 

kloubu palce (viz. příloha č. 1). 

3.2.1.1 Kosti zápěstní- ossa carpi 

Jsou sestaveny v dorsálně vyklenutý celek zvaný carpus - zápěstí. Tvoří dvě 

řady, proximální a distální. Proximální řada je složena od radiální k ulnárnf straně: os 

scaphoideum, os lunatum, os triquetrum a os pisiforme. Distální řadu karpálních kostí 

tvoří od radiální k ulnárnf straně: os trapezium, os trapezoideum, os capitatum a os 

hamatum. 

3.2.1.2 Kosti záprstní- ossa metacarpi 

Pět dlouhých kostí záprstních má jednotnou stavbu a podobný tvar. Formují 

oblast hřbetu ruky a dlaně. 

3.2.1.3 Články prstů - phalanges 

Kostru prstů tvoří ossa digitorum čili jednotlivé články prstů - phalanges. Dva 

články jsou na palci a tři na ostatních prstech. Na každém článku se rozeznávají tři 

úseky: 

• basis phalangis - baze článku, proximální úsek, je napříč rozšířený, na 

proximální straně se nachází konkávní kloubní plocha pro sousední kost 

13 



• corpus phalangis - tělo článku, střední část, dorsálně mírně konvexní, palmárně 

rovné až mírně konkávní 

• caput phalangis - hlavice, kterou článek distálně končí, má konvexní plochu 

kladkovitého kloubu s příslušnou vodící rýhou na bazi následujícího článku 

První článek - phalanx proximalis tříčlánkových prstů je nejdelší, baze má 

proximální jamku, napříč oválnou, pro hlavici metakarpu. 

Phalanx media- druhý článek, je kratší než článek první, na okrajích má jemné 

hrany pro úpon flexorových šlach. 

Nejkratší článek, článek třetí - phalanx distalis, má na palmární straně poblíž 

baze zdrsnatělé místo pro úpon šlachy m. flexor digitorum profundus. 

Tuberositas phalangis distalis je drsnatina na palmární straně konečného 

rozšířeni distálních článků a upíná se na ni husté vazivo, vyplňující distální konec bříška 

prstu. 

Variace článků 

Nejznámějšf variací prstů je trifalangie palce (Čihák, 2001). Další variací je 

různá délka a šířka jednotlivých článků prstů. 

3 .2.2 Anatomie kloubů ruky 

Articulationes manus - klouby ruky zahrnují za sebou několik řad kloubů, které 

umožňují pohyblivost zápěstí, ruky jako celku a prstů. 

Přes klouby zápěstí, klouby karpálnich a metakarpálnich kostí se dostáváme ke 

skloubeni mezi hlavicemi metakarpů a proxiniálních článků prstů a dále pak na klouby 

mezi jednotlivými články prstů. 
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Cévy a nervy interfalangových kloubů 

Tepny pro interfalangové klouby přicházejí z aa.digitales palmares propriae a 

z aa.digitales dorsales. 

Žíly odcházejí do vv.digitales palmares a do vv.metacarpales dorsales. 

Nervy jsou větévky z nn.digitales palmares proprii a z nn.digitales dorsales. 

3.2.3 Svaly předloktí a ruky 

3.2.3.1 Svaly předloktí - musculi antebrachii 

Svaly předloktí začínají převážně na epikondylu mediálním a laterálním, od 

loketního kloubu přecházejí distálně ve šlachy a upínají se na kostru ruky. Zahrnují tři 

skupiny svalů - přední, laterální, dorsálnf. 

Dorsálnf skupina obsahuje dvě vrstvy svalů a funkčně se jedná o extenzory 

zápěstí. 

Laterální strana je uspořádána také ve dvě hlavní vrstvy svalů a provádí extenzi 

a supinaci předloktí. Inervace dorsálnf i radiální skupiny je z n.radilais. 

Přední skupina svalů je složena ze čtyř vrstev a obsahuje pronátory ruky a 

flexory lokte, zápěstí a prstů. Svaly přední skupiny inervují n.medianus a n.ulnaris. 

3.2.3.2 Svaly ruky - musculi manus 

Svaly ruky doplňují funkce svalů předloktí, jejichž šlachy na ruku a na prsty 

přecházejí. Vlastní svaly ruky se nacházejí pouze na palmární straně a vytvářejí tři 

charakteristické skupiny. První tvoří čtyři svaly thenaru ovlivňující pohyb palce. 

Druhou skupinu tvoří čtyři svaly hypothenaru pro funkci malíku a abdukci palce. 

Skupinu střední, ležící mezi oběma předchozími tvoří mm. interossei manus a mm. 

lumbricales (viz. příloha č. 2). 
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3.2.3.3 Svaly vztahující se k funkci II - V. prstu 

Flexory 

Musculus flexor digitorum superficialis 

Začátek a úpon: M. flexor digitorum superficialis tvoří druhou vrstvu svalů palmární 

strany ruky a začíná dvěma hlavami. Caput humerale začíná na mediálním epicondylu 

humeru, druhá hlava caput radiale na radiu podél hrany m. pronator teres (Doubková, 

2001 ). Dále tento sval sestupuje od úrovně loketního kloubu distálně po předloktí a dělí 

se na čtyři složky, které pokračují čtyřmi šlachami do canalis carpi a tudy do dlaně, k 2.-

5. prstu (Čihák, 2001). Oploštělé bříško má dvě vrstvy. Z povrchní vmikají šlachy pro 

třetí a čtvrtý prst, z hluboké pro druhý a pátý prst (Doubková, 2001 ). Šlachy se 

rozpolcujíjako vidlička a upínají se na bazi středních článků prstů. 

Funkce: Hlavní funkcí je flexe v proximálních interfalangových kloubech. Z 25% 

flektuje MP klouby. Pomáhá také flexi v kloubu loketním. Jeho síla klesá při flexi ruky 

v zápěstí a stoupá ve středním postavení ruky. 

Cévní zásobení: Předloktí je cévně zásobeno z a.recurrens ulnaris, šlachy v dlaňové 

oblasti z arcus palmaris superficilis a v úseku prstů z aa.digitales palmares communes et 

propriae. 

Inervace: Sval je inervovaný z n.medianus. Kořenová inervace C8 - Th1. 

Variace: Tento sval se v embryonální době zakládá jako sval dlaně a poté vzestupuje na 

předloktí do své definitivní polohy. Po vzestupu na předloktí se ze svalového základu 

oddělí palmárním směrem základ pro m.palmaris longus (Dylevský, 1968 in Čihák, 

2001). 

Variací proto může být např. zachované spojení s m.palmaris longus, buď ve formě 

svalových snopců nebo ve formě šlachy dosahující na palmární aponeurosu. Dále také 

nedosáhnutí svalu k místu svého začátku, výskyt samostatného úseku svalu pro 

jednotlivé prsty, případně některý oddíl svalu nemusí projít vzestupem na předloktí a 

zůstává tak svalem dlaně. 
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Musculus tlexor digitorum profundus 

Zaěátek a úpon: Tento sval je součástí hluboké třetí vrstvy svalů předloktí (společně 

s m.flexor pollicis longus ), začíná na palmární straně ulny a od membrana interossea. 

Směrem distálním přechází ve čtyři šlachy, které jdou v canalis carpi a upínají se na 

bazi distálních článků tříčlánkových prstů. 

Funkce: Hlavní funkcí je flexe distálních inteďalangových kloubů. Napomáhá také 

flexi středních kloubů a jen z 25% ohýbá základní klouby. 

Cévní zásobení: Cévní zásobení je z a.ulnaris a jejích větví, především z arecurrens 

ulnaris a a.interossea anterior. Šlachy v dlaňovém úseku jsou zásobeny z arcus 

profundus a v úseku z aa.digitales palmares communes et propriae. 

Inervace:Inervace pro 2. a 3. prst je z n. medianus, pro 4 a 5. prst z n. ulnaris. 

Kořenová inervace C8 - Thl. 

Variace: Variace m. flexor digitorum superficialis vychází z embryonálru'ho vývoje, 

kdy se šlachy zakládají samostatně a druhotně se napojují na vyvíjející se bříška svalů. 

Bříško svalu pro některý z prstů se proto může vyskytovat samostatně. Vyskytují se 

také svalové spojky s okolními svaly (s m. flexor pollicis longus). 

Extenzory 

Musculus extensor digitorum 

Zaěátek a úpon: Začíná na radiálním epikondylu humeru, vysílá čtyři šlachy, které se 

na hřbetu ruky oploštují a rozbíhají se na hr'bety 2. až 5. prstu. Šlachy jsou na hr'betu 

prstů rozšířené a vytvářejí dorzální aponeurosy prstů, ploténky hustého vaziva, do 

kterých se připojuje případná šlacha dalšího extenzoru (např. m. extensor indicis ) a 

vzařují tam úponové šlachy mm. lumbricales a mm. interossei. Na hr'betu ruky jsou 

šlachy natahovače prstů propojeny šikmými šlachovými spojkami zvanými connexus 

intertendinei. 

Funkce: Extenze 2. až 5. prstu, dorzální flexe zápěstí. 

Inervace: Sval je inervován z n. radialis. 
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Musculus extensor digiti minimi 

Začátek a úpon: Začíná od konce radiálního epikondylu, probíhá po ulnárním okraji 

předloktí. Upíná se do dorzální aponeurosy 5. prstu. 

Funkce: Extenze malíku. 

Inervace: Je inervován z n. radialis. 

Musculus extenzor indicis 

Záčátek a úpon: Zadní plocha ulny, probíhá retinaculum extenzorum a upíná se do 

dorzální aponeurózy druhého prstu. 

Funkce: Extenze ukazováku. 

Inervace: N.radialis. 

Drobné svaly ruky 

Musculi lumbricales 

Začátek a úpon: Tyto čtyři štíhlé svaly (m. lumbricalis I - IV) začínají na šlachách m. 

flexor digitorum profundus v dlani, jdou podél metakarpofalangových kloubů a upínají 

se z radiální strany do dorzální aponeurózy příslušného 2. - 5. prstu a baze jejich 

proximálních článků. 

Funkce: Flexe v metakarpofalangových kloubech, extenze interfalangových kloubů a 

také pomáhají uklánět prsty radiálně. 

Inervace: M. Lumbricalis I a II - n.medianus, m. lumbricalis III a IV - n.ulnaris. 

Musculi interossei 

Tato skupina svalů se dělí na čtyři svaly dorzální a tři palmární. 

Mm. Interossei dorsales I.- IV. 

Začátek a úpon: Začínají na tělech sousedních metakarpů a upínají se do dorzální 

aponeurozy a na bazi proximálních článku 2. - 4. prstu. Na 2. a 4. prst se upínají na 

stranách odvrácených od 3. prstu, na 3. prst se upínají dva interossei dorsales, po obou 

jeho stranách. 

Funkce: Abdukce 2. a 4. prstu od prstu třetino. Pomocná flexe v MP kloubech a 

extenze v IP kloubech. 

Inervace:N.ulnaris 
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Mm. lnterossei palmares I.- ll. 

Začátek a úpon: Začínají na tělech metekarpů, na stranách přivrácených ke 3. 

metakarpu, který nemá žádný m. interosseus palmaris. Upínají se do dorzální 

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

Funkce: Addukce 2., 4. a 5. prstu k prstu třetímu, společně s mm. Interossei dorsales 

provádějí flexi v příslušných IP kloubech. 

Inervace:~.ulnaris 

3 .2.4 Palmární aponeuróza- aponeurosis palmaris 

Palmární aponeuróza- aponeurosis palmaris je vazivová destička pevně spojená 

s dlaňovou fascií a jejím prostřednictvím s kůží. Začíná na povrchu retinaculum 

flexorum, kde se do ní zpravidla upíná m. palmaris longus a v pruzích se vytrácí na 

prstech. Chrání cévy a nervy dlaně a její svrašťování vede k flekčnímu postavení prstů, 

především malíku a prsteníku, známé jako Dupuytrenova kontraktura (Doubková, 

2001). 

Čtyři podélné snopce, ve kterých se aponeuroza vějířovitě rozbíhá k 2. až 5. 

prstu se nazývají fasciculli pretendinossi. Upínají se často rozvidleny ve vazivu při 

pochvách šlach ohybačů a na vaginae fibrosae (Graysonovy vazy), podél proximálních 

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

vyjímečně k nebo za DIP kloub. Pátý menší pruh jde k fascii thenaru. Fasciculli 

transversi spojují napříč vějíř rozbíhajících se fasciculli praetendinossi (Hebelková, 

2008). Struktura palmární aponeurózy je vyobrazena v přHoze č.3. 

Ligamentum metacarpale transversum superficiale (ligamentum natatorium) je 

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

proximálních pruhů. Toto ligamentum se dále rozbíhá na jednotlivé články prstů 

v podobě šikmých pruhů, distoproximálně od stfedu k laterální straně prstů, kde se 

upínají do podkoží, a nazývají se Graysonovy vazy. Úplným zakončením palmární 

aponeurózy jsou Clelandovy vazy a ligamentum phalangeale proprium. 
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3.2.5 Vazy na prstech ruky 

3.2.5.1 Postranní vazy - ligamenta collateralia 

PIPkloub 

Ligamentum colaterale začíná na dorzu proximálního článku a běží konvexně na 

postranní tuberculum baze středm'ho článku. Ligamentum colaterale accessorium začíná 

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

Ligamentum phalangeoglenoidální běží od cirkulárního poutka A3 a volární ploténky 

k turbekulu na bazi středm'ho článku. Tyto vazy jsou z radialní i ulnamí strany prstu. 

Všechny tyto vazy mají vliv na postranní stabilitu PIP kloubu. (Hebelková, 2008) 

Ug. collatorate arr.espor;um LJg. p~arangoglenoidale 

I 

Obrázek 3.1- Ligamentózní aparát PIP kloubu (převzato z H.M. Schmidt: Chirurgische 

Anatomie der Hand, 1992) 
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DIPkloub 

Ligamentum colaterale začíná dorzálně subkapitálně na středním článku a běží 

konvexně k tuberkulu na bazi distálru'ho článku. Ligamentum colaterale accessorium 

začíná proximálněji a běží palmámě k volární ploténce DIP kloubu, kde se upíná. 

A5 

palmara Plalle 

Obrázek 3.2- Ligamentózní aparát DIP kloubu (převzato z H.M. Schmidt: Chirurgische 

Anatomie der Rand, 1992) 

3.2.5.2 Graysonovy a Clelandovy vazy 

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

extenze prstu (viz. příloha č.4). 

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

chrání neurovaskulární svazek (brání vytvoření tětivy neurovaskulárru'ho svazku 

v průběhu flexe). 

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

a upínají se do kůže (Hebelková, 2008). 

Clelandovy vazy jsou pevné pruhy fascie, které procházejí ze strany falangů ke 

kůži, z vrchu neurovaskulárního svazku. Začínají na okraji šlachové pochvy, v rýze při 

úponu šlachy flexoru na PIP kloub, probíhají dorzálně od neurovaskulárního svazku a 

upínají se do digitální fascie (Hebelková, 2008). Hlavní funkcí těchto vazů je udržení 

různé části obalů na svém místě a také slouží jako okno, kterým procházejí retinakulární 

vazy. 
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3.2.5.3 Transverzální retinakulární vazy 

Začínají na okraji pochvy flexorové šlachy v oblasti PIP kloubu a upínají se na 

laterální okraj propojených postranních pruhů. 

Jejich funkcí je zabránit nadměrnému dorzálnímu posunu postranních pruhů při 

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

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

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

transverzálních vazů dochází k pozici postranních pruhů volárně ke hrotu PIP kloubu a 

tím k boutonniere deformitě (Hebelková, 2008). 

3.2.5.4 Šikmé retinakulárni vazy 

Pruhy, které začínají volámě na hraně proximálního falangu a běží od pochvy 

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

3.2.5.5 Postranní pruhy Oateral bands) 

Dva postranní pruhy vycházejí ze stran m.extensor digitorum communis, těsně 

proximálně nad PIP kloubem. Mm.interossei doplňují postranní pruhy na obou stranách 

prstu. Mm.lumbricales doplňují postranní pruhy na radiální straně prstu. Postranní 

pruhy procházejí po obou stranách proximálm'ho falangu a pokračují přes laterální 

stranu PIP kloubu a nakonec se oba proužky spojí do triangulární aponeurózy pro 

připojení extenzorové šlachy k distálnímu falangu prstu. Tyto postranní pruhy jsou 

přidržovány na svém místě přes PIP kloub pomocí transverzálních retinakulárních vazů 

(Hebelková, 2008). 
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3.2.5.6 Volární ploténka 

Volární ploténka je 10-15 mm dlouhá a asi 1 O mm široká ploténka, skládající se 

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

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

3 .2.6 Šlachové pochvy - vaginae tendinum 

Nedílnou součástí šlachového aparátu ruky jsou synoviální šlachové pochvy 

(vaginae tendineum), které v ruce vytvářejí pro pohyb šlachy uzavřený prostor a jsou 

v několika místech zpevněny prstencovými a křížovými šlachovými poutky, které fixují 

šlachovou pochvu, a tedy i šlachu flexoru ke skeletu. Flexorová synoviální pochva 

představuje dvojitou dutou tubu těsně uzavřenou na obou koncích. Začíná v distální 

dlaňové kožní rýze, její distální konec je v úrovni DIP. Prstovou pochvu tvoří synovií 

krytý prostor. Všechny anatomické struktury vstupující do tohoto prostoru (artérie, 

vény, šlachy) jsou obaleny synoviální viscerální vrstvou 

(Smrčka, 1999). 

Flexorové šlachy jsou kryty vrstvou nazývající se epitenonium. Skládá se ze zeslabené 

viscerální synovialis s tenkou vrstvou vrstevného kolagenu. 

Šlachová pochva mezi prstencovými poutky je bohatě vaskularizovaná a 

pohárkové buňky na vnitřním synoviálním povrchu produkují synoviální tekutinu, která 

umožňuje pohyb šlachy. 

Šlachové pochvy se nacházejí jak ve dlani ruky, tak na jejím dorzu. 

3.2.6.1 Šlachové pochvy ve dlani 

Šlachové pochvy na dlaňové straně ruky jsou dvojí. Jedny obalují šlachy za 

průchodu v canalis carpi a v dlani, druhé obalují šlachu v rozsahu prstu: 

Vagina synovialis tendinis m. flexor carpi radialis - provází šlachu svalu za průchodu 

v canalis carpi a ve žlábku na os trapezium, až k úponu na bazi 2. metakarpu. 
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Vagina synovialis tendinis m. jlexor pollicis longus - provází šlachu od konce předloktí 

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

Vagina synovialis communis mm. jlexoraes . digitorum superficialis a profundus -

společná šlachová pochva Začíná proximálně od retinaculum flexorum, jde skrze 

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

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

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

neboť podléhají zánětům. Dochází ke zduření a zúžení v místě retinaculum flexorum. 

Protože mezi pochvami a retinakulem probíhá n. medianus, může být zánět pochev 

provázen stísněním a obrnou svalu dlaně inervovaných z n. medianus. 

Vaginae synoviales tendinum digitorum manus- obalují šlachy flexorů v rozsahu od 

MP kloubů až k úponu na distálním článku prstu. Synoviální pochvy jsou na prstech 

uzavřeny v tunelech tvořených pevným vazivem, připojených ke kostem (článků) a 

nazývaných Vaginae fibrosae digitorum manus. Vazivové snopce těchto tunelů jdou 

prstenčitě jako pars anularis vaginae fibrosae.V místech IP kloubů jdou šikmo a kříží se 

jakožto pars cruciformis vaginae fibrosae (Čihák, 2001 ). Variabilitu šlachových pochev 

na volární straně ruky znázorňuje příloha č. 5. 

3.2.6.2 Šlachové pochvy na hřbetu ruky 

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

transverzální pruh předloketní fascie zvaný retinaculum extenzorum. Od retinacula jdou 

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

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

šlachových pochev. 

Šlachové pochvy podbíhají v tunelech retinaculum extensorum a dosahují asi do 

třetiny délky hřbetu ruky (Čihák, 2001). 
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3.2.7 Fascie ruky - fasciae manus 

Fascie ruky - fasciae manus navazují na fascii předloktí na dlaňové i hřbetní 

straně. Dosahuji prakticky jen do úrovně MP kloubů, dále distálně splývají s podkožním 

vazivem prstů a s vazivem dorsálni aponeurosy a šlachových pochev prstů. 

Na hřbetu ruky jsou tři vrstvy fasciálni. 

Ve dlani jsou dvě hlavni fascie: 

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

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

srostlá s palmárni aponeurosou. 

fascia palmaris interossea - spojuje navzájem palmárni plochy metakarpálnich kostí. 

Kryje z dlaňové strany mm. interossei a uzavírá intermetakarpálni prostory. 

Prostor mezi povrchovou a mezikostní fascii je rozdělen radiálním a ulnárnim 

dlaňovým osteofasciálním septem ve tři prostory: 

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

pollicis longus, větve nervů a cév. 

spatium palmare ulnare - obsahuje svaly hypothenaru. 

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

spojení s canalis carpi (Čihák, 2001). 

3 .2.8 Šlachová poutka 

Fibrózní část kanálu pro tříčlánkové prsty zahrnuje 5 prstencových poutek a 4 

poutka zkřížená, která fixuji šlachovou pochvu ke kostěnému skeletu. Při jejich absenci, 

například po poranění, vzniká tzv. efekt tětivy luku, kdy se šlacha snaží při flexi napínat 

přímo mezi fixačními body, což má pro funkci ruky závažné následky. Mezi 

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

které je membranózní a tak flexibilní, že se roztahuje a kontrahuje s pohybem (Smrčka, 

1999). Spodinu prstového kanálu tvoři volárni část článků prstů a volárni destičky MP 

kloubů a IP kloubů. Zlomeniny a jiné úrazy volárnich destiček přímo působí na 

klouzání šlach. 
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Uspořádání poutek 

Šlachová poutka jsou vazivová zesílení stěny kanálu, probíhající buď příčně na 

podélnou osu šlach (anulární poutka), nebo zkříženě (zkřížená poutka). Přidržují flexory 

při ohybu a šlachy pod nimi probíhají jako pod kladkou. Když poutka po úrazu chybí, 

napíná se šlacha jako tětiva luku. Tím se jednak vytahuje kůže a jednak se zmenšuje 

rozsah pohybu prstu do flexe, neboť šlachy jsou relativně prodlouženy. V těchto 

případech musí bít poutka rekonstruována. 

NejdUležitějšími poutky jsou A2 a A4. 

Anulární poutka : Al nad MP klouby 

A2 při bazi základních článků 

A3 nad PIP kloubem 

A4 uprostřed středního článku 

A5 nad DIP kloubem 

Zkřížená poutka : Cl při bazi základního článku 

C2 při krčku základního článku 

C3 při bazi středního článku 

C4 při krčku středního článku 

b 

Obrázek 3.3 - Uspořádání šlachových poutek (převzato z H.M.Schmidt: Chirurgische 

Anatomie der Hand,l992). 
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3 .2.9 Flexorové šlachy 

V komplexním funkčním systému, kde svalová vlákna postupují distálně od 

svého kostěného odstupu, přechází do dlouhých úzkých hladkých bílých struktur, které 

nazýváme šlachy. Šlachy nemají kontraktilní vlastnosti, ale představují důležité spojení 

mezi svalem a kostí a umožňují tak pohyb v kloubu (Bánsky, 2006). 

3.2.9.1 Ontogenetický vývoj tlexorových šlach ruky 

Musculus tlexor digitorum superficialis 

První náznak tvořícího se svalového základu m. flexor digitorum superficialis 

lze nalést jako zhuštění mezenchymových buněk u embryí při 14mm jejich 

temenokostrční (t.-k.) délky, kde je tato kondenzace omezena pouze na střední třetinu 

délky metakarpů. V průběhu dalšího vývoje se tento flexor, původně uložený ve dlani 

embryonální ruky, postupně diferencuje směrem proximálním. U embrya délky 18 mm 

dosahuje úrovně proximálnf řady karpů, a u embryí 19,5 mm t.-k. délky již distální 

třetiny předloktí. Distálním směrem vysílá k druhému a pátému prstu čtyři cípy tvořené 

proudy myoblastů, které dosahují až k hlavičkám metakarpů (Dylevský, 1999). U 

embryí mezi 21 až 22 mm t.-k. délky dosahuje povrchový flexor místa svého začátku na 

epicondylus medialis humeri. 

Musculus Oexor digitorum profundus 

Diferenciace hlubokého flexoru prstů probíhá rovnoměrně v celé délce předloktí 

a ruky. Základ svalu je vytvořen již u embryí 13,5 mm t.-k. délky (Dylevský, 1999). 

V průběhu časného ontogenetického vývoje je m. flexor digitorum profundus zcela 

oddělen o m. flexor digitorum superficialis. Svého definitivního uloženi a tvaru nabývá 

hluboký flexor u embryí velikosti 22mm t.-k. délky. Další vývoj je již jen vývojem 

vnitřnf struktury svalu. 
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3.2.9.2 Vývoj šlach 

Diferenciace šlach povrchového a hlubokého flexoru začíná u embryií velikosti 

15 až 16mm t.-k. délky. Probíhá u obou svalů různě (Dylevský, 1999). 

Musculus ftexor digitorum superficialis 

U embryí 15mm t.-k. délky m. flexor digitorum superficialis vysílá k druhému a 

pátému prstu čtyři cípy tvořené proudy myoblastů, které dosahují až k hlavičkám 

metakarpů. V dalším distálním průběhu jsou vystřídány fibroblasty a splývají se základy 

šlach hlubokého ohybače. Úsek, ve kterém se obě šlachy k sobě přiloží a splynou, sahá 

od středu délky metakarpu až k hlavičkám metakarpů. (Dylevský, 1999). V prostoru 

mezi palmární plochou prvního článku prstu a šlachou hlubokého flexoru se nachází u 

embryí větších než 18mm t.-k. hustší mezenchym, který se formuje v pruhy, ze kterých 

se pak diferencují obě úponová raménka šlachy m.flexor digitorum superficialis a 

vytvářejí se základy chiazmatu. Definitivní základ obou ramének je vytvořen u embryí 

velikosti 21mm t.-k. délky. 

Musculus ftexor digitorum profundus 

Šlachy hlubokého flexoru se diferencují na předloktí, v karpální krajině i na 

prstech rovnoměrně ve všech úsecích. Rozčlenění ve šlachy pro jednotlivé prsty se děje 

u embryí velikosti 17 až 19mm t.-k. délky, a to zprvu v metakarpální krajině, blíže 

k hlavičkám metakarpů. První se odděluje základ šlachy pro m.flexor pollicis longus, 

pokračuje rozčlenění základů pro ostatní prsty, a současně se objevují myoblastové 

základy mm. lumbricales. Základy šlach prvního až pátého prstu, tak základy všech 

mm.lumbricales jsou vytvořeny u embrya 19mm t.-k. délky. 

3.2.9.3 Anatomie ftexorových šlach 

Tříčlánkové prsty mají dvě flexorové šlachy - z m. flexor digitorum superficialis 

a z m. flexor digitorum profundus, palec jednu - z m. flexor pollicis longus. 

Flexorové šlachy prstů jsou v úrovni karpálního tunelu uložené ve 3 vrstvách. 

Šlachy flexor digitorum superficialis pro III. a IV. prst jsou uložené nejpovrchněji, 
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hlouběji jsou uloženy šlachy pro II. a V. prst. Nejhlubší vrstvu tvoří šlachy dlouhého 

flexoru palce a 4 šlachy flexor digitorum profundus, které odstupují od společného 

svalového bříška (Bánsky, 2006). 

Dále pak každá ze čtyř šlach m. flexor digitorum superficialis se pod 

proximálnim článkem prstu rozvidli a svými dvěma raménky se připojí na střední část 

druhého článku prstu, blíže jeho bazi. Obě raménka se při úponu kříži. Šlacha 

hlubokého flexoru prochází v oblasti základního článku prstu mezi dvěma raménky 

šlachy flexoru povrchového (Svoboda, 2007) a prochází na konečný článek prstu. 

Průchodu šlachy hlubokého flexoru, jakož i zkříženému úponu obou rozštěpivších se 

ramének šlachy povrchového flexoru, se říká chiasma tendineum (Čihák, 2001) nebo 

také Camperovo kříženi (Dylevský, 1999). Možné variace jsou k nahlédnutí 

v příloze č. 6. 

3.2.9.4 Stavba šlachy 

Základními jednotkami šlach jsou šlachová vlákna, jež jsou stočena do 

šroubovice (Enna, Ruby 1981). Vlákna se seskupují do svazků, přičemž na příčných 

řezech šlachou nacházíme svazky různé velikosti. Průměrná velikost svazků se 

zmenšuje v průběhu šlachy směrem distálně. 

Na příčných řezech je masa obou šlach největší v oblasti 

metakarpofalangeálnich kloubů. Povrchový flexor má největší průměr na příčném řezu 

proximálně od PIP. Obě šlachy ztrácejí na svém objemu směrem k inzercím (Smrčka, 

1999). 

Dominující roli ve stavbě opěrné složky pohybového systému hraje tuhé vazivo 

tvořící šlachy, vazy a kloubní pouzdra. 

Uspořádané pruhy tuhého vaziva formují provazce - šlachy, kterými se svaly 

upínají ke kosti. Šlachy tvoří paralelně probíhající svazky kolagennich vláken oddělené 

nepatrným množstvím amorfní mezibuněčné hmoty. Elastických vláken je poměrně 

málo - (1-2% elastinu). Mezi svazky vláken jsou vtištěny oploštělé vazivové buňky 

(tenocyty), jejichž výběžky obklápějí přiléhající kolagenni vlákna. Svazky kolagennich 

vláken probíhají v nezatížených šlachách lehce vlnitě, u některých šlach tvoří až táhlé 

spirály. Vlákna šlachy jsou pohromadě držena řídkým vazivem (peritendineum 
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intemum), které ohraničuje uvnitř šlachy jednotlivé svazky vláken a pokrývá i povrch 

šlachy (peritendineum extemum). 

Vazivo umožňuje vysokou klumost vláken šlachy. Systémy peitendií 

reprezentují "tekutou" fázi šlachy s vysokou hysterezii (hysterezie - závislost jistého 

fyzikálního stavu na stavech předchozích, schopnost šlachy ukládat následně uvolňovat 

deformační energii), což znamená, že šlacha má schopnost ukládat a následně uvolňovat 

deformační energii. Peritendinea reprezentují 60-70% objemu šlachy (Dylevský, 2007). 

3.2.9.5 Pevnost a pružnost šlachy 

Šlachy zprostředkují pružný přenos svalové síly na skelet. Pevnost šlachy = 

polovina pevnosti kosti. Mez pevnosti různých šlach je hodnota, která je závislá na 

věku, na konkrétní anatomii šlachy, typu cévního zásobeni a na lokálních anatomických 

podmínkách, které pevnost buď zvyšují nebo snižují (Dylevský, 2007) 

Také pružnost (protaženi) šlach je individuálně rozdílná - i když rozdíly mezi 

dosud studovanými šlachami nejsou velké, asi 0,5 - 1%. V dospělosti lze šlachu 

protáhnout o 10 -12% její klidové délky. S věkem pružnost šlach klesá - např. u 

novorozence lze šlachy protáhnout až o 18% jejich délky. 

Z rehabilitačru'ho a rekondičního hlediska je sice nutné vycházet z obecných 

skutečností, ale v praxi je zapotřebí přísně individualizovat, a funkci šlach chápat 

v kontinuitě sval - šlacha, a šlach - kost. 

3.2.9.6 Přechod šlacha- sval, šlacha- kost 

Přechod svalových vláken do šlachy je zprostředkován přechodem vaziva 

obalujícího svalová vlákna do vmezeřeného vaziva šlachy. Svalová vlákna a vlákna 

šlachy se mezi sebe schodovitě zasouvají. Tah svalových snopců je proto pň kontrakci 

přenášen plynule na vazivo svalu, poté na vazivo šlachy a následně na vlastní vlákna 

šlachy. Tato stavba přechodu svalu a šlachy zajišťuje velkou mechanickou pevnost a 

pružný a elastický přenos síly svalové kontrakce na skelet. 

Spojeni šlachy a kosti se realizuje pomocí periostu nebo přímým průchodem 

vláken šlachy až do kostní kompakty. 
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3.2.9.7 Výživa flexorových šlach 

Obrázek 3.4- Přechod šlacha - kost 

A - relaxovaný sval a šlacha: 1- svalové 

bříško, 

2- vlákno šlachy, 3- nemineralizované 

chrupavčité buňky, 4- vrstva 

nemineralizované chrupavky, 

5- kompaktní kost, B - kontrahovaný sval, 

šlacha pod napětím 

(převzato I. Dylevský: Obecná 

kineziologie, 2007) 

Výživa šlachy je zajišťována ze dvou zdrojů, jednak cévami, jednak synoviální 

tekutinou. 

Cévní zásobení 

Cévní zásobení šlach je segmentální - ve svalovém bříšku jde zásobení 

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

konečně ve šlachové prstové pochvě vinkulačními cévami (Smrčka, 1999). 

Systém paratenonia 

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

části flexorové prstové pochvy v oblasti zásobení paratenonia má jednotný 

nitrošlachový cévní model popsaný Mayerem (1916), Edwardsem (1946), Brockisem 

(1953), Smithem (1965) a Caplanem (1975). 

Svazek jako základní šlachová jednotka se skládá z mnohočetných kolagenních 

svazků. Tento svazek je obalen spojovací tkání endotenia Uvnitř této spojovací tkáně se 

vždy na řezu nalézá uspořádání základní cévní jednotky- jedné arterioly a jedné či 

dvou venul. Systém je orientován longitudinálně, paralelně s průběhem šlachových 
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svazků. Tento systém cév končí na bázi proximálni falangy, pod proximálnfm poutkem 

(Smrčka 1999). 

Systém vinkulární 

V extrasynoviálni oblasti se krev dostává do šlach z okolní řídké spojovací 

tkáně, pratenonia. Tato vysoce cévnatá tkáň obkružuje šlachy v dlani a proximálně ke 

karpálnímu tunelu. V synoviálni oblasti, v karpálním tunelu a v prstovém kanálu je 

zevní cévní zásobení soustředěno v mezotoniu a ve vinkulech. Vinkula komunikují 

s centrálně a dorzálně umístěnými longitudinálními cévami. Dlaňová a laterální strana 

flexorových šlach je tedy relativně vaskulární (Smrčka, 1999). 

Vinkulární systém v prstovém kanálu 

Z digitální artérie tři transverzální arteriální větve zásobují vinkulární systém 

povrchového a hlubokého flexoru. Distální transverzální větev je umístěna na krčku 

střední falangy, interfalangeálni větev je umístěna na bazi střední falangy a proximální 

větev na bazi základního článku. 

V prstovém kanálu se rozlišují dva druhy vinkul - krátká a dlouhá. 

o FDS FDP 

I 

"'· dig.topalmare Bi:igen 
! 

A d1gi1a11s palmaris 

Obrázek 3.5 - Anatomie šlachového aparátu, vinkula (převzato z H.M. Schmidt: 

Chirurgische Anatomie der Hand, 1992) 

Krátké vinkulum povrchového flexoru se nalézá v oblasti membranózní části 

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

větve proximální transverzální digitální artérie. 
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Krátké vinkulum hlubokého flexoru nalézáme v distálních dvou třetinách střední 

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

artérie. 

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

flexoru a do tří typů dlouhé vinkulum povrchového flexoru. Na každém prstu se 

nacházejí v různých kombinacích. Segmentální adhezi a šlachovou rupturu lze vysvětlit 

segmentální ztrátou výživy (Smrčka, 1999). 

Výživa synoviální tekutinou 

Synoviální tekutina hraje důležitou roli uvnitř prstového kanálu. Ukázalo se, že 

šlachová tkáň bez krevního zásobení může přežít a poraněné šlachové konce se mohou 

spojit, právě za přítomnosti synoviální tekutiny. Tenocyty tak mohou obdržet potřebné 

živiny ze synoviální tekutiny, pakliže je cirkulace zhoršena (Lundborg, Rank 1978, 

1980). 

Weber (1980) prokázal mechanismus pumpy synoviální tekutiny uvnitř 

komplexu flexorové pochvy (Smrčka, 1999). 

Synoviální tekutinu produkují pohárkovité buňky blanité části ftbrosynoviální 

pochvy. Tato blanitá část je lokalizovaná mezi prstencovými poutky. 

Podélné zářezy na povrchu šlach, v kontinuitě s kanály ve šlachové substanci a 

transverzální brázdy šlachových poutek podporují existenci mechanismu synoviální 

pumpy k udržení výživy šlach. 

3 .2.1 O Deformity prstů 

Ne vždy se však v ordinaci objeví pacient, jehož ruka odpovídá anatomicky 

předchozímu teoretickému výkladu. Každá ruka je jiná, každá ruka jinak vypadá a 

každá ruka může mít jinak vypadající deformitu. Na deformity prstů způsobené 

dysfunkcí flexorového a extenzorového aparátu odkazuji na publikace pana doktora 

Smrčky. Další deformity mohou být způsobené metabolickými poruchami, úrazy, 

záněty aj. Zajímavou kapitolou jsou vývojové malformace. U vrozených vad dochází 

k chybnému vývoji částí končetin, dochází k chybné diferenciaci nebo separaci částí 
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končetin, může dojít k zdvojení, nadměrnému nebo nedostatečnému růstu. Nejčastěji 

vyskytující se vady u prstů jsou syndaktylie zpravidla u 3. a 4. prstu- kožní spojení 

sousedních prstů nebo kostní spojení posledních článků prstů, brachydaktylie -

zmenšení ruky do délky, i prsty jsou kratší. Poslední uvedenou malformací Je 

klinodaktylie - hypoplazie radiální strany středního článku prstu, nejčastěji malíku 

(viz. příloha č. 7). 

3.3 Kineziologie 

Horní končetina je uchopovacím a manipulačním orgánem člověka a slouží 

k sebeobsluze, práci i ke komunikaci. Ruka je schopna mnoha pohybových kombinací. 

3 .3 .1 Distální oblast horní končetiny - zápěstí - ruka 

Tato oblast je nejčastěji v přímém kontaktu se zevním prostředím, jestliže se 

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

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

větší roli pohybová koordinace než svalová síla (V éle, 2006). 

3.3.1.1 Pohyby zápěstí a ruky 

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

funkční celek ruky. Uvážíme-li existenci 27 kostních segmentů v této oblasti, 

segmentální uspořádání této části horní končetiny je velmi komplikované. 

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

vyšetření kloubní vůle a pasivnťho rozsahu pohyblivosti těchto segmentů při vyšetření 

velmi důležité. 

Každý kloub má příslušné kloubní pouzdro, které je zpevněno silným 

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

a tím pohybového omezení jednotlivých segmentů. 
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Základními pohyby zápěstí jsou radiální dukce do 15st., ulnární dukce přibližně 

45st., palmární flexe 80st. a dorzální flexe také 80st. 

Funkce svalů zajištujících pohyby zápěstí je vždy komplexní. Sólová izolovaná 

funkce svalů se nevyskytuje. 

Flexory prstů ohýbají zápěstí při uchopení většího předmětu. Extenzory prstů 

extenduji zápěstí při sevřeni prstů. M. abductor policis longus a m. extenzor policis 

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

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

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

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

Rozsah pohybů v MP kloubech 

Rozsah flexe a extenze je přibližně lOOst. a je řízen zevními dlouhými svaly 

(extrinsic muscle) a vnitřními krátkými svaly (intrinsic muscle)l. 

Flexe je do 90st., extenze lOst. Rozsah abdukce a addukce je do 45st. pouze při 

extenzi prstů. 

3.3.1.2 Základní pohyby prstů 

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

tyto pohyby jsou realizovány složitou souhrou mezi dlouhými a krátkými flexory a 

extenzory prstů a mezi svaly mm. lumbricales a mm. interossei. 

Při psaní se silně uplatňují mm. interossei, m. extenzor digitorum, m. flexor 

digitorum super:ficialis. Při vytvoření háčku se mm. interossei uvolni a pracují jenom 

dlouhé flexory. Vehni důležité jsou pohyby palce a malíku, které spolu s funkci prstů a 

zápěstí vytvářej i hlavní úchopovou funkci ruky. 

1 Velé (2006) definuje extrinsic muscles jako zevní dlouhé svaly a intrinsic muscles jako 

svaly vnitřní krátké. Bánský do extrinsického systému zahrnuje m. flexor digitorum profundus, m. 

flexor digitorum superficialis, m. flexor pollicis longus, m. flexor carpi ulnaris, m. flexor carpi 

radialis, m. palmaris longus. Do intrinsického systému řadí svaly lumbrikální a interoseální. 
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Ruka je velmi jemný nástroj a její funkce závisí nejen na složitosti anatomických 

struktur, ale také na schopnosti stereognozie, tj. poznávání předmětů hmatem a 

zjišťování jejich prostorových vztahů. Hlavní informace jsou zprostředkovány aferencí 

jednak kožní a jednak proprioceptivní. Značnou úlohu při tom hraje nervus medianus, 

který je hlavním dodavatelem senzorických informací. 

Reedukace funkce elementárních pohybů při periferních a centrálních lézích je 

velmi obtížná. Správně zvolenou rehabilitací lze však vytvořit nový motorický program, 

zasáhnout do činnosti CNS, rozšířit její kapacitu a tak ztracené funkce nahradit (Véle, 

2006). 

Rozsah pohybů v IP kloubech 

Rozsah flexe a v PIP je do 90st., v DIP je flexe přibližně 60-80st., u IP kloubů je 

fyziologická extenze do 1 Ost. 

3.3.1.3 Vzájemná synergie ftexorů a extenzorů 

Synergie extenzorů zápěstí a ftexorů prstů 

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

flexi zápěstí než při jeho současné extenzi. 

Synergie flexorů zápěstí s extenzory prstů 

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

postavení velmi oslabena. K porušení těchto jemných souher může vést jakékoli vadné 

postavení segmentu. Např. stav po Collesově fraktuře radia. 

3.4 Biomechanické vlastnosti šlach 

Kvalita pohybu prstu při sevření ruky do pěsti závisí na neporušenosti systému 

poutek a správné skluznosti flexorových šlach v prostorovém kanálu, tedy i 

neporušenosti šlachové pochvy. 
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Velikost exkurzí povrchového i hlubokého flexoru při pohybu na předloktí, 

v zápěstí i v rovině prstů určil Verdan (1960). 

Mc Grouther et al. (1981) na kadavarech zjistili, že průměrný posun o 1 mm 

v DIP kloubu znamená 1 O stupňů flexe. V oblasti PIP kloubu pak deset stupňů flexe u 

obou šlach znamená posun o 1,3 mm. 

Při flexi zápěstí a prstu současně dojde k exkurzi flexorové šlachy o 9 cm (na 

úplnou flexi prstů a zápěstí je tedy třeba 9 cm exkurze flexorové šlachy). Naopak při 

stabilizovaném zápěstí a neutrální pozici dojde při plné flexi prstu k posunu šlachy jen o 

2,5 cm 

(Strickland, 1995). Odlišný je posun povrchového a hlubokého flexoru při flexi. Nad 

distální částí radia je exkurze povrchového flexoru 88 mm a hlubokého 85 mm. 

V oblasti zápěstních kůstek 46 mm u povrchového a 38 mm u hlubokého flexoru, nad 

metakarpy je exkurze 26 mm u povrchového a 23 mm u hlubokého flexoru (Smrčka, 

1999). Nad základním článkem je exkurze povrchového flexoru 16 mm, u hlubokého 17 

mm. Nad druhým článkem prstu je exkurze hlubokého flexoru 5 mm. 

Dle studií Thompsona (1993), Greenwalda (1994) a dalších jsou flexorové 

šlachy při pasivní flexi bez odporu vystavené síle 2 až 4N. Aktivní flexe se slabým 

odporem může působit silou 1 ON , flexe s větším odporem až 17N a při silovém úchopu 

dochází k působení sil až 70N- 120N. 

Čím větší je vzdálenost úponu šlachy od osy rotace kloubu, tím větší je rameno 

síly a tím menši dráhu pohybu vykoná kontrakce svalu v tomto kloubu. Naopak kratší 

rameno síly způsobí větší dráhu pohybu v kloubu (šlacha - kontrakce svalu). Rameno 

sily, pohyby - exkurze šlachy a rotace v kloubu jsou řízené napětím systému 

šlachových poutek. 
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Systém poutek slouží jako napínací systém, který udržuje šlachy těsně podél 

kosti nezávisle na poloze prstů nebo zápěstí. To znamená, že udržuje konstantní rameno 

vektoru působících sil a předchází vzniku tětivy. Nejdůležitějšími poutky prstů jsou 

poutka A2 a A4. Ztráta těchto poutek může významně ovlivnit rovnováhu mezi 

flexorovými, extenzorovými a drobnými skupinami svalů ruky a může také omezit 

pohyblivost a sílu prstů, případně vést k flekční kontraktuře IP kloubů. Tato poutka by 

tedy měla být zachována kvůli prevenci vzniku tětivy, jinak je potřebné je 

rekonstruovat. 

Mechanismus pohybu prstu znázorňuje příloha č. 8. 

3.5 Akutní poranění flexorových šlach 

3 .5 .1 Klasifikace poranění flexorových šlach 

V roce 1980 na I. kongresu Mezinárodní federace pro chirurgii ruky 

v Rotterdamu byla flexorová poranění rozdělena do pěti zón (Kleinert 1981 ). 

Na 2. ~5. prstě: 

Zóna I distálně od PIP kloubu 

Zóna II od PIP kloubu k Al poutku 

Zóna III 

Zóna IV 

Zóna V 

od Al poutka k distálnímu okraji 

karpálního tunelu 

karpální tunel 

proximálně od karpálního tunelu 

Obrázek 3.6 ~ Zóny poranění 

(převzato z J.M. Hunter: 

Rehabilitation of the hand and 

upper extremity, 2002) 

Zóna I tedy leží distálně od inzerce FDS a obsahuje pouze FDP. Zóna II tak 

začíná proximálním okrajem Al poutka a sahá až po inzerci FDS. Dle Bunnela (1944) 

39 



je tato zóna nazývaná zónou nikoho ("No man's land") a dle Boyesové jako kritická 

zóna ("Critical zone"). 

3.5 .2 Diagnostika poranění flexorových šlach 

Již vlastní poloha prstu může ukázat jasně na šlachové poranění, resp. přerušení 

šlachy. Při přerušení šlach obou flexorů ztrácí prst svoji normální klidovou polohu a je 

zcela rovný, bez možnosti flexe. Při každém vyšetření šlach je důležitá spolupráce 

pacienta, což však bývá někdy obtížné zejména u malých dětí. 

Poranění hlubokého flexoru se diagnostikujeme tak, že se přidrží prst v oblasti 

středního článku ruky a vyzve se pacient k provedení pohybu ve článku distálním. Při 

přerušení hlubokého flexoru je tato flexe nemožná. Při přerušeném povrchovém flexoru 

pacient neohne prst isolovaně v proximálním inteďalangeálním kloubu, i když zde bývá 

diagnosa často poměrně obtížná. Pohyb v metakarpofalangeálním kloubu bývá totiž 

zachován i při přerušení obou flexorových šlach prstů vlivem působením interoseálních 

a lumbrikálních svalů, což mnohdy svádí k chybné diagnose (AAOS, 2008). Při 

nejistotě o poranění šlach flexorového aparátu je zcela na místě chirurgická revize. 

Místo, kde nalezneme pahýly přerušené šlachy, závisí na postavení ruky, resp. 

prstů v okamžiku úrazu (Svoboda, 2007). Při flekčním postavení 

v momentě úrazu bude distální pahýl při vyšetřeni prstu v extenzi 

posunutý distálně od rány. Nezávisle od toho má proximální pahýl 

tendenci, přirozeným tonusem svalu, eventuelně jeho kontrakcí v 

době poranění, se kontrahovat proximálně do dlaně, někdy až na 

předloktí (Bánsky, 2006). 

Obrázek 3.7-

Závislost polohy konců přerušené šlachy 

na poloze prstu při úraze (převzato z R. Bánsky: Chirurgia 

flexorového aparátu, 2006) 
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V případě absence rány bývá nemožnost flexe prstu způsobená rupturou šlachy, 

nebo poškozením příslušného nervu. Často při rozlišení druhu poranění pomůže 

aplikace tlaku na bříška flexorů v oblasti předloktí, kde při intaktní šlaše dojde 

k naznačení flexe. 

Podezření na parciální lézi šlachy vzniká při nálezu oslabeného tahu šlachy, 

omezeného rozsahu pohybu a bolestivosti při pokusu o flexi. 

Veškeré vyšetřování poraněného šlachového aparátu musí být tedy prováděno 

jemnými pohyby, aby eventuelní šlachový pahýl zbytečně neretrahoval proximálně. 

Se šlachovým poraněním může být spojeno i poranění nervů. Je třeba vždy 

vyšetřit i citlivost periferně od místa poranění. 

Další objektivní metody při akutním poranění flexorových šlach se běžně 

nepoužívají. 

3.5.3 Chirurgická léčba- primární sutura flexorových šlach 

Suturu flexorových šlach můžeme označit jako primární, odloženou primární a 

sekundární. Jako primární ošetření se považuje sutura do 24 hodin (Verdan 1964, 

Kleinert, Verdan 1983). Její kontraindikací jsou vysokostupňové kontaminace. (Bánsky, 

2006). Za odloženou primární suturu můžeme považovat suturu do dvou týdnů, kdy 

může být ještě rána otevřená bez potřeby incize. Po pěti týdnech po poranění již nelze 

provléci ztluštělý šlachový pahýl poutky a je možné udělat jen suturu sekundární. 

Pro pooperační péči je důležitý fakt, že základním předpokladem pro 

zajištění časného aktivního cvičení s prvními pohyby bezprostředně po operaci

je pevná sutura. 

3.5.3.1 Zásady šlachové sutury 

Sutura flexorových šlach by se měla provádět za co možno nejideálnějších 

podmínek. Důležité je vytvoření čistého, nekontaminovaného prostředí. Rána je 

revidovaná v adekvátní anestezii - u dospělých se provádí šlachové sutury několika 

šlach většinou v axilárním bloku, v bezkrevnosti pomocí manžety fixované na paži. 

41 



Jestliže jde jen o jednotlivě poraněnou discidovanou šlachu lze uskutečnit suturu 

v místní anestezii (Smrč~ 1999). 

Sutura šlachy se provádí po osteosyntéze kostěného podkladu a cévy a nervy se 

šijí až po šlachové sutuře. 

Technika vyhledání retrahovaného šlachového konce musí být natolik jemná, 

aby zbytečně netraumatizovala synoviální vrstvu šlachové pochvy a neprovokovala 

tvorbu adhezí. 

Jestliže nejsou šlachové konce viditelné z rány v proximální části šlachové 

pochvy, a to ani po masáži (angl. milking) předloktí směrem proximálně - distálním 

(Strickland, 2000) s ohnutím zápěstí a v metakarpofalangeálních kloubech, mělo by být 

pravidlem buď rozšíření incize, nebo další separátní incize v dlani či zápěstí. Tam pak 

odhalit pahýl flexorové šlachy 

a provléci šlachu do rány (Smrčka, 1999). 

Po repozici se šlacha v operačním poli fixuje jehlou injekční stříkačky, aby 

nezajela zpět do šlachového kanálu. 

Z chirurgického hlediska by suturovaná šlacha měla mít hladký povrch tak, aby 

umožňovala bezproblémové klouzání v prstovém kanálu. Z tohoto důvodu se např. snáší 

jen ta část pahýlu, která je rozhmožděna, sutura by měla být bez uzlů a bez zbytků 

šicího materiálu. 

Šicí materiál by měl být atraumatický. Doporučuje se monofilový nylon 3-0 

(Prolene 3-0, 4-0). Tenčí vlákno (4-0) má za následek ztrátu přibližně 1/3 celkové 

pevnosti té stejné sutury oproti širšímu vláknu (3-0). Použití hrubšího vlákna (2-0) zvýší 

pevnost sutury přibližně o 51% (Taras, 2001) v závislosti od použitého typu sutury, 

přináší však problém obstrukce a rigidity. Pletená vlákna se nepouživají z důvodu jejich 

vyššího koeficientu tření. 

Typů šlachových sutur je několik. Zpravidla se používá technika zkříženého 

nebo "krabičkového" stehu, který publikoval Kessler (Urbaniak 1975, Kessler 1969, 

1988). 

Některé typy šlachových sutur jsou uvedeny v příloze č. 9. 

Neresorbovatelné vlákno se uzlí dovnitř sutury. Studie in vitro však ukazují, že 

pevnost sutury je vyšší, pokud je uzel umístěný z vnější strany šlachy (Kubota 1996, 
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McLamey 1999). V praxi je však preferováno umístění uzlu v prostoru mezi pahýly, 

což sice vytváří jakýsi mrtvý prostor, ale zabraňuje konfliktu s poutky (Momose 2000). 

Sutury se zarovnávájí pokračovacím stehem nebo jednotlivými monofilovými 

stehy (5-0). Obvodová sutura zvětší pevnost dvojramenné klasické fixační sutury 

jakéhokoli typu až o 40% (Strickland 1995). 

Není však důležitá technika šlachové sutury jako jemná, těsně nasedající 

adaptace a hladký povrch šlachy. 

Pevnost sutury je nutná pro zvládnutí nároků na tah v místě sutury. Tah v místě 

sutury se vyjadřuje v gramech. Pro časné aktivní cvičení je třeba sutury, u níž přes 

průřez jde 4-6 vláken a sutura toleruje zátěž větší než 5000g (Smrčka, 1999). Tomu 

odpovídá např. typ sutury podle Savage (1989), dvojitý Kessler (1990), Strickland 

(1995). I většina dalších autorů doporučuje provést suturu, u níž jdou přes průřez 4 

vlákna (Tang 2001, Barrie 2001, Veitch 2000). Bánský poukazuje na fakt, že výrobcem 

garantovaná pevnost pro monofilové vlákno (3-0) je 13,6 N. To znamená, že je třeba 

aspoň 4 vláken (54,4 N) na to, aby byla pevnost sutury vyšší než 35 N, což je zásadní 

pro snížení rizika ruptury šlachy. Ve fakultní nemocnici Ostrava- Poruba jsou dodnes 

nejvyužívanějšími suturami dvojitý Kessler a Strickland (kolektiv lékařů plastické 

chirurgie ruky, osobní sdělení, 2008). V Kalifornii se stává populární šlachová sutura 

Tsuge (Terapeuti ze South Country Rand Centre, osobní sdělení, 2008). 

Po provedení sutury se uvolní fixační jehla a jemně se provede zkouška 

skluznosti šlachy v kanálu. 

Dále je ve snaze chirurgů zrekonstruovat šlachovou pochvu. Výhodou 

rekonstrukce je zabezpečení rychlejšího návratu synoviálního typu výživy, působení na 

tvarování remodelace šlachy a má také vliv na lepší šlachovo-poševní biomechaniku. 

Nevýhodou je náročnost provedení. Šlachová pochva se může následkem rekonstrukce 

zužovat a omezovat klouzání šlachy. Na její rekonstrukci se používá steh (5-0). Bylo 

také použito velké množství autogenních a syntetických materiálů, jako např. 

retinaculum extensorum, fascie, atd. Studie ukázaly, že nejmenší odpor klouzání šlach 

klade retinaculum extensorum (Bánsky, 2006). 
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3.5.3.2 Šlachová sutura v zóně I a ll 

Poranění do 50% objemu šlachy nemusí být dle Greena suturované (Green 

2005). Poranění většího rozsahu než je 50% by mělo být chirurgicky ošetřené 

(Strickland 2000 in Bánský). Grewal a kol. (1999) potvrdili, že nesuturované parciální 

léze flexorových šlach mají větší pevnost a odolnost proti zátěži než suturované. Při lézi 

FDP a FDS je potřebné suturovat obě šlachy i v případě, kdy jsou pahýly nerovné a 

rozvlákněné. 

Šlachová sutura má v každé zóně poraněné ruky jiná specifika. 

Šlachová sutura v zóně I 

Jak už bylo řečeno, zóna I začíná distálně od PIP kloubu. V oblasti PIP je 

povrchový flexor horizontálně uložen na dorzální straně hlubokého flexoru. V polovině 

druhého článku se povrchový flexor fixuje ke článku terminálními raménky. V rovině 

DIP se povrchový flexor už nenachází. Od těchto anatomických faktů se pak také odvíjí 

operativa. 

V DIP kloubu se zajišťuje hluboký flexor ve své distální části, popřípadě jeho 

proximální pahýl a chrání se poutko A4. Jestliže je rána blíže k PIP, šijí se nejdříve 

raménka povrchového flexoru, poté až hluboký flexor. Ve střední části druhého článku 

se provádí jen sutura hlubokého flexoru. 

Šlachová sutura v zóně II 

Zóna II je od PIP kloubu k prvnímu anulárnímu poutku. Pojmenování "země 

nikoho" ("No man's land") dle Bunnela (1944) si tato zóna vysloužila pro nejhorší 

výsledky primárních šlachových sutur. Distálně od MP kloubu jsou raménka FDS 

umístěna laterálně a chrání FDP, dorzálně jsou spojena jemnou vrstvou pojivové tkáně. 

Při postupu zónou distálně se tvary flexorů mění. 

Každý zásah v této oblasti by se měl provádět bez porušení prstencových poutek 

a operovat by se mělo pouze v oblasti poutek zkřížených (Lister 1983,1984 in Smrčka, 

1999). Nesmí se také v určitém místě poranění zapomenout na derotaci povrchového 

flexoru před provedením sutury. V případě primární rekonstrukce poutka se používá m. 

palmaris longus. 
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Suturovaná šlacha by tedy měla mít hladký povrch, aby umožňovala 

bezproblémové klouzání v prstovém kanálu a pevná natolik, aby se snížilo riziko 

následné ruptury. 

3 .5 .4 Pooperační průběh po primární sutuře 

Cílem pooperační péče je zamezení vzniku adhezí, které snižuji pohyb šlachy. 

Aby toho mohlo být dosaženo, je důležité uzpůsobit průběh pooperační péče 

individualitě pacienta. Jedním z důležitých faktorů, které je nutné sledovat je hojení 

šlach. 

3.5.4.1 Hojení šlach 

Hojení poškozených šlach je v podstatě závislé na rychlosti obnovy kolagenu, tj. 

na přítomnosti fi.broblastů, které jsou jeho producenty. Pro tvorbu kolagenu je nezbytný 

i dostatek kyslíku, vitaminu C, A, D a přítomnost železa. Moďologická a funkční 

obnova poškozené šlachy- tuhého vaziva s malým počtem vazivových buněk a velmi 

omezeným cévním zásobením - je velmi obtížná, pomalá a bez speciálru'ho ošetření 

obvykle neúspěšná. 

Obecnou podmínkou zhojení přerušené šlachy je sblížení jejích okrajů, které se 

pružností vazivových vláken i tahem svalových bříšek oddalují (Dylevský, 2000) 

Regenerace - obnova tkání je závislá především na výživě (cévním zásoberu') 

tkání a geneticky podmíněné schopnosti tkáňových buněk dělit se. Bezcévné tkáně jako 

jsou šlachy se hojí pomalu (Dylevský, 2007) 

Proces hojení je rozdělen do tří fází: 

1. fáze - exsudativní (zánětlivá) - tato fáze začíná hned po úraze. Všechny 

poraněné struktury jsou zaplavené exsudátem a makrofágy s fagocytickou 

funkcí. Trvá přibližně 48 až 72 hodin po ošetření (Strickland, 2000). 

Smrčka (1999) udává délku trvání této fáze 1 týden. 
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2. fáze - proliferační - v této fázi dochází k intenzivní produkci kolagenu a 

změnám orientace uspořádání fibroblastů a kolagenu. Trvá přibližně od 5. 

dne do 4. týdne od ošetření (Bánsk:ý, 2006). 

3. fáze- remodelační- začíná 3-4 týdny (Bánsky, 2006), 5-8 týdnů (Smrčka, 

1999) po úraze. Dochází k diferenciaci vlastní jizvy, fibroblasty a kolagen 

ze směru kolmého na dlouhou osu šlachy, se přesouvají do směru 

longitudinálního. 

Obrázek 3.8 -Hojení šlach (převzato z Hunter: Rehabilitation of the hand and upper 

extremity, 2002) 

U úspěšné sutury je kolagen mezi dvěma šlachovými konci polarizován 

paralelně. Trvá však šest až devět měsíců, než se mezišlachové fibrily uspořádají na 

svazky jako u intak:tní šlachy (Smrčka, 1999). Strickland (2000) udává, že délka hojení 

trvá přibližně 112 dní po ošetření. 
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3.5.4.2 Vmik adhezí a důležitost adekvátně zatěžované šlachy 

Mezi faktory, které podporují vmik adhezí a snižují tak exkurze suturovaných 

šlach, je zahrnováno - místní tkáňové trauma vmiklé vlivem původního poranění nebo 

iatrogenně, dále ischémie šlachy, za třetí imobilizace šlachy a také excize šlachy 

(Lindsay 1960, Matthews, Richards 1976, Orenstein, Spicer 1986). 

Potenza (1975) popsal adheze šlachy v každé oblasti, kde se objevilo menší 

trauma během sutury. Zdůrazňoval, že je nutné ke zmenšení místního tkáňového 

traumatu využít atraumatické techniky. 

Pevnost, hojení a vaskularizace se může zvýšit cvičením a pohybem a snížit 

imobilizací. Zatěžované šlachy se hojí rychleji a mají méně adhezí, větší rozsah a 

zvýšenou pevnost v tahu než šlachy nezatěžované. 

Pevnost místa sutury klesá (o 10-50%) mezi 5. až 21. dnem, ale nemusí při 

adekvátně zatěžované šlaše (Bánsky, 2006). 

3.5.5 Přehled zásad léčby poranění flexorových šlach ruky 

Bezprostřední pooperační péče po sutuře musí tedy přihlížet k hojení šlachy a 

musí se též snažit zamezit vzniku adhezí, které snižují pohyb šlachy. Důležité je také 

zamezit vzniku otoku, který brání kloubnímu rozsahu. Otoku lze zabránit ledováním, 

lymfodrenáží, elevací končetiny či různou medikací. 

Dalším důležitým momentem v pooperační péči je péče o jizvu (AAHS, 2008). 

Pacient provádí od šestého dne tlakovou masáž jizvy. Dále je vhodné, aby byl pacient 

vybaven gelovým návlekem zvaným Silipos, který je napuštěn minerálními oleji. Na 

jizvy se přikládá po vyndání stehů když je již zahojená ranka. Silipos se přikládá na noc 

a pod něj se jizva nemastí. 

Až polovinu výsledku léčby při poranění šlach představuje proces pooperační 

rehabilitace. 

Zásadně je vždy nutná imobilizace poraněné ruky dorsální sádrovou dlahou, 

v mírné flexi zápěstí a metakarpofalangeálních kloubů, která fixuje ruku od konečků 

prstů až po proximální konec předloktí. Rehabilitace poraněných flexorů má celou řadu 

schémat, v poslední době se nejvíce prosazuje časná rehabilitace, kdy se s opatrným 
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cvičením začíná již do 48 hodin po operaci, aby se předešlo srůstům poraněné šlachy 

s okolními strukturami. 

Je samozřejmé, že pohyb šlachy v počáteční fázi rehabilitace může být pouze pasivní, 

aby nedošlo k přetržení šlachové sutury (Svoboda, 2007). 

Flexorové šlachy mohou být rehabilitovány časně2 či odloženě. Podle literatury 

časný počátek cvičení je do pěti dnů, také se však osvědčilo považovat za časný začátek 

interval do 48 hodin (do 72 hodin maximálně). Odložená rehabilitace je pak po dvou až 

třech týdnech. 

Rehabilitace klasickou metodou odloženě po třítýdenní sádrové fixaci, se dnes již moc 

nevyužívá (pouze u nespolupracujících pacientů). 

Rehabilitační cvičební metody po operaci flexorových šlach je možné podle 

Tubianovy klasifikace (1986) rozdělit na metody pasivní, semiaktivní a aktivní 

(Smrčka, 1996). 

Mezi pasivní rehabilitační metody můžeme zařadit Duran - Hauserovu metodu a 

Cooneyovu metodu. Mezi semiaktivní rehabilitační postupy patří například Kleinertova 

metoda a mezi aktivní rehabilitační metody řadíme Manterovu metodu, metodu "place 

and hold", Belfastskou metodu, metodu dle Thomase a další. 

Snahou terapeutů je v prvé řadě redukce otoku, péče o jizvu, zvýšení pasivnťho a 

následně pak aktivního pohybu poraněného prstu. 

3.5 .6 Komplikace 

Ideálním konečným výsledkem sutury šlach je úplný návrat síly a neomezený 

rozsah pohybu. Z několika důvodu, jako je například typ poranění, způsob hojení a 

další, se ovšem tohoto stavu nemusí podařit dosáhnout. 

Dojde-li k omezení úplného aktivního pohybu, chirurg musí určit, zda omezení 

je způsobeno rupturou sutury, problémem v kloubu, kontrakturou, šlachovou adhezí 

anebo z jiných příčin. Léčba je poté také závislá od typu komplikace. 

Kromě možné infekce, adhezí a ruptury šlachy bývá problémem po sejmutí 

sádrové dlahy flekční či extenční postavení prstu. 

2 Pro ujasněni terminologie je třeba osvětlit pojmy časná (včasná) pasivnf mobilizace- myšleno pasivnf 
flexe a pasivnf či aktivnf extenze. A časná aktivnf mobilizace - míněno aktivní flexe a extenze. 
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3.5.7 Chirurgická léčba - sekundární operace 

Sekundární neboli rekonstrukční operace se provádí v případě poruchy funkce 

šlachy i tvaru prstu s odstupem pěti týdnů po poranění. Mezi sekundární operace šlach 

patří resutura šlachy flexoru, která se provádí v případě, že primární sutura šlachy 

nebyla provedena nebo primární sutura šlachy provedena byla, ale během rehabilitace 

došlo k jejímu vytažení. Dále mezi rekonstrukční operace patří reincize šlachy flexoru, 

kdy je přerušená šlacha, maximálně 2cm vzdálena od svého úponu, znovu přišita do 

místa svého původního úponu. Tenolýzaje dalším typem sekundární operace, při níž se 

šlacha uvolní ze srůstů. Čtvrtou rekonstrukční operací je transpozice šlachy flexoru, kdy 

je šlacha z jednoho prstu přesunuta na prst druhý. Pátým druhem sekundární operace je 

transplantace šlachy, šlachová náhrada, u které se nekvalitní šlacha nahradí kvalitním 

transplantátem. Provádí se nejčastěji dvoufázově. V první fázi se implantuje umělá 

silikonová šlacha mající za úkol vytvořit prostor pro šlachový transplantát, který se 

vkládá v druhé fázi transplantace do předem vytvořené šlachové pochvy a to nejdříve 

v rozmezí tří až šesti měsíců po operaci. Posledním zmíněným druhem sekundárního 

chirurgického zákroku je rekonstrukce poutek. Nejčastěji se k rekonstrukci využívá 

materiál tělu vlastní - šlacha. Po rekonstrukci je zamezeno vytvoření tětivy flexorové 

šlachy a zabránění omezení flexe prstu do dlaně. 
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4 Speciální část 

4.1 Metodika práce 

Základní metodologický princip 

Tato část diplomová práce je zpracovaná formou retrospektivnf případové 

studie. Použity jsou zde 3 kasuistiky pacientů s akutním poraněním flexorových šlach 

ruky v zóně I a II. Studie je zaměřena na poskytnuti přehledu možností následné 

rehabilitace a zhodnocení úspěšnosti léčebné intervence u vybraných pacientů. 

Charakteristika výběru pacientů 

Vybíráni byli pacienti z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém 

nad Jizerou s danou problematikou, od 18ti let výše, bez omezení pohlaví, s vedením 

dokumentace od tří měsíců po úrazu a více. Použity byly kasuistiky 3 pacientů, z čehož 

jeden pacient byl muž a dvě ženy ve věkovém rozmezí 39-44 let. 

Metody sběru dat 

Potřebná data pro tyto případové studie byla získávána pomocí osobních 

pohovorů s pacienty, lékaři a zkušenými terapeuty, zabývající se touto problematikou. 

Další data byla získána z lékařských karet poskytnutých jednotlivými ošetřujícími 

terapeuty ze specializovaných ústavů. Pacienti byli podrobně seznámeni s cílem této 

práce a souhlasili s využitím získaných údajů včetně fotodokumentace ke studijním 

účelům a k jejich prezentaci v rámci obhajoby diplomové práce (vzor informovaného 

souhlasu viz. příloha č.l 0). 

Hodnocení 

Hlavním sledovaným ukazatelem hodnotící efektivnost léčebné intervence a 

zvyšující se funkčnost ruky byl aktivnf rozsah pohybu kloubů MP, PIP a DIP, 

vyhodnocený dále upraveným klasifikačním systém celkového aktivního rozsahu 

pohybu (TAM - total active motion) doporučený Americkou společnosti pro chirurgii 

ruky (1976). 
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Rozsah pohybu (ROM - range of motion) byl měřen prstovým úhloměrem 

z kovu nebo plastické hmoty jednotlivě pro každý kloub prstu (MP, PIP, DIP) 

s uvažovanou chybou 5st. Dále byl zavzat v úvahu součet pohybu u MP, PIP a DIP 

kloubu, po odečtení jejich extenčního deficitu, a určen tak celkový aktivní pohyb TAM. 

Určení celkového aktivního pohybu vychází z klasifikačního sytému původně 

procentuálně hodnotící zlepšení hybnosti ruky před a po operaci. 

TAM je souhrn tvořený MP, PIP a DIP klouby a to pň jejich maximální aktivní 

flexi s odečtením celkového aktivního extenčního deficitu každého kloubu, který je 

zaznamenán jako deficit extenze. Vypočítá se následujícím vzorcem (1): 

(MP + PIP + DIP) - (MP + PIP + DIP) = TAM 

flexe - extenční nedostatek 

(I) aktivní 

TAM představuje systém, který si za základ hodnocení bere srovnání se zdravou 

druh o strannou rukou (viz. příloha č.ll ). 

Pro potřeby této studie a zhodnocení efektivnosti rehabilitační intervence jsem 

použila upravenou verzi klasifikačm'ho systému TAM a výsledky celkového aktivního 

pohybu ve všech kloubech porovnala s fyziologicky daným součtem celkového 

aktivního pohybu u zdravé ruky, který je 260st. Dále byla zhodnocena chirurgická léčba 

a rehabilitační intervence. 
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4.2 Kasuistiky vybraných pacientů 

Pro zachování anonymity jsou pacienti nazýváni pomocí čísel1, 2 a 3. 

4.2.1 Kasuistika č. 1 

Vyšetřovaná osoba: č. 1, muž 

Ročník: 1969 

Poranění: FDP II. prstu dx v zóně I 

Tento pacient 7. 1. 2008 utrpěl řezné poranění II a III prstu vpravo. Jako opravář 

a technik obrábějících strojů si pacient způsobil řeznou ránu ve svém zaměstnání na své 

dominantní pravé ruce. Vyhledal lékařskou pomoc a na chirurgické ambulanci byla 

provedena sutura kožní. Pro následnou neschopnost ohnout konečný článek prstu byl 

odeslán do ÚCHR. Zde byl pacient přijat 8.1.2008 k následné operaci. Před operačním 

výkonem měl dle zdravotnické dokumentace pacient 2 cm řeznou ránu v ohybové rýze 

DIP, chyběla flexe DIP a byla zde přítomnost parestézií radiálně distálním směrem od 

rány. 

V rámci chirurgického ošetření došlo k sutuře hl. flexoru II. prstu dx a sutuře 

rad. dig. nervu II. prstu dx. Během operace došlo k rozpuštění sutury kožní na III. prstu. 

Na II. prstu byla sutura kožní rozšířena oběma směry cik-cak, a byl nalezen kompletně 

přerušený hl. flexor asi 7mm od úponu. Provedena byla s odlehčením sutura Prolenem 

4/0. Uln. dig. nerv byl zhmožděn, radiálně přerušen a provedena byla mikrosutura 

Prolenem 8/0, 2 stehy bez tahu. 

Pacient byl propuštěn 1 O. 1. 2008, hojení bylo přiměřené, v péči o ruku a 

rehabilitaci byl poučen. Aplikována byla pacientovi dynamická dlaha na 4,5 týdne. 

Cvičení probíhalo za pasivní flexe a aktivní extenze, poučen byl také o cvičení mimo 

dlahu, užíval Coban, později Silipos. 

18. 2. 2008 byl pacient znovu přijat do ÚCHR k aktivní rehabilitaci na dobu 

dvou týdnů. Stav rozsahu pohybu II. prstu dx při vstupním vyšetření je znázorněn 

v následujících tabulkách 4.1 a 4.2. 
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Tabulka 4.1- Pasivní a aktivní rozsah pohybu II. prstu, 18. 2. 2008 

Pasivně MP PIP DIP 

Extenze 5 10 5 

Flexe 85 65 30 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze 15 20 10 

Flexe 70 55 10 

Tabulka 4.2 - Rozsah pohybu II. prstu do pěsti, 18. 2. 2008 

Pěst 

Pasivně 3cm 

Aktivně 6cm 

Při RHB byly prováděny techniky měkkých tkání, tlaková masáž, cvičení aktivní 

a pasivní. Aplikace fyzikální terapie -magnet- 30min., 2x denně. 

21.2.2008 pacient pro nedostatečnou flexi v DIP kloubu vyvazuje do pěsti. 

Provedeny byly na rehabilitaci měkké techniky, tlaková masáž, míčkování. Cvičení 

pasivní a aktivní. Motodlaha 30min, fyzikální terapie - magnet - 30min., 2x denně, 

přístrojová lymfodrenáž - doba aplikace 30min. Využilo se znovu Cobanu při otoku a 

gelového návleku Silipos pro lepší hojení jizev. 

28.2.2008 bylo provedeno kontrolní vyšetření jehož výsledky jsou k dispozici 

v tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3 - Aktivní rozsah pohybu II. prstu, 28. 2. 2008 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze Nj 20 10 

Flexe N 80 20 

RHB probíhala stejným způsobem jako terapie předcházející. 3. 3. 2008 se 

provedlo další kontrolní vyšetření, tabulka 4.4. 

3 Pozn: N- plný rozsah pohybu 
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Tabulka 4.4- Aktivní rozsah pohybu II. prstu, 3. 3. 2008 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze N 20 10 

Flexe N 80 25 

Pacient byl 3. 3. 2008 propuštěn, prst byl zhojen, jizvy tužší, aktivně do pěsti 

chybí 4cm, mírný otok prstu, v DIP rýze prominuje 8/0 steh, který je hned extirpován. 

Doporučeno je pokračovat v aktivní a pasivní rhb, přísně bez zátěže, tlakové masáže, 

Coban při otoku, Silipos na noc, přes den jizvy mastit. 

Po dvoutýdenní kontrole 19. 3. 2008 je stav II. prstu sledovaného pacienta v 

následující tabulce 4.5. 

Tabulka 4.5- Aktivní rozsah pohybu ll. prstu, 19. 3. 2008 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze N 20 10 

Flexe N 85 35 

Následně se pokračuje v předcházející rhb a pacientovi je dovoleno začít 

postupně zatěžovat. 

3. 4. 2008 pacient absolvuje svoji poslední kontrolu. Vše je klidné, jizva 

tužší, záběr positivni, doporučen stejný režim rhb, možno aktivně zatížit. Aktivně 

do pěsti chybí 1 cm. 
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4.2.2 Kasuistika č. 2 

Vyšetřovaná osoba: č. 2, žena 

Ročník: 1964 

Poraněni: FDP II. prstu dx v zóně II 

27. 9. 2007 si tato pacientka způsobila pracovní úraz FDP, poranila se 

elektrickou pilou na řezání mražených ryb v mrazírnách, kde je mistrovou. Došlo k 

řezné ráně II. prstu vpravo na dominantní ruce a následně na ambulantním pracovišti 

byla pacientce provedena sutura kůže. Následovalo dlahování po dobu 14 dnů. Pro 

afunkci prstu do flexe byla přijata 8. ll. 2007 do ÚCHR. 

Při přijetí měla pacientka otok prstu, prst byl v extenčním postaveni, bez známek 

aktivní flexe, pasivní flexe výrazně omezena pro otok a ztuhlost, do pěsti chybí pasivně 

6cm, hypestezie až anestezie prstu. K rhb indikována hned a dle stavu eventuelní 

odložená revize následující týden. 

8. ll. 2007 pacientka začíná s rehabilitací. Při vstupním vyšetření jsou hodnoty 

II. prstu uvedeny v tabulce 4.6 a 4.7. 

Tabulka 4.6 - Pasivní a aktivní rozsah pohybu II. prstu, 8. ll. 2007 

Pasivně MP PIP DIP 

Extenze -5 o o 
Flexe 70 20 10 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze o o o 
Flexe 40 5 5 

Tabulka 4. 7 - Rozsah pohybu II. prstu do pěsti, 8. ll. 2007 

Pěst 

Pasivně 6cm 

Aktivně 7,5cm 
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Od 8.1 1. -11.1 1. se rehabilitační jednotka skládá z následujícího cvičení: cvičení 

na motodlaze - 30min, tlakové masáže, terapie měkkých tkání, cvičení pasivní a 

aktivní, fyzikální terapie - elektroterapie s analgetickým účinkem - TENS, doba 

aplikace 1 Omin., 2x denně, pHstrojová lymfodrenáž - doba aplikace 30min., 2x denně, 

vyvazování do pěsti, Coban, Silipos. Dále pak je využito terapeutické hmoty a 

desenzibilizace pHrodninami - využita suchá kukuřice. 

13. ll. 2007 - RHB - provedeno kontrolní vyšetření. Hodnoty 

v tabulce 4.8. 

Tabulka 4.8 - Pasivní a aktivní rozsah pohybu II. prstu, 13. ll. 2007 

Pasivně MP PIP DIP 

Extenze N -5 -10 

Flexe N 75 25 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze o o o 
Flexe 70 25 o 

Tabulka 4.9 -Rozsah pohybu II. prstu do pěsti, 13. ll. 2007 

Pěst 

Pasivně 6cm 

Aktivně 7,5cm 

15. ll. 2007 je provedena operace. 

Během chirurgického zákroku je sešit ulnární nerv. Nalezeno bylo množství 

jizev a šlachy přilepené k A2, po jejich uvolnění je hluboký flexor volně a dobře stačí 

k pahýlu FDP pro sešití. Je využita čtyřvláknová sutura, která je pojištěna cirkulárními 

stehy 4/0 Prolene. Zkusmo pohyb do pěsti- záběr na lem od střední dlaňové rýhy. 

Sutura rány, dlaha. 

Následný průběh rehabilitace se skládá z pasivního cvičení a fyzikální terapie 

magnet, doba aplikace 30min., 2x denně. 
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19. l l. 2007 začíná pacientka cvičit na dynamické dlaze, 1 Ox pohyb každou 

hodinu až do 2.1.2008. Dále se provádf cvičení pasivní, tlakové masáže, pacientka 

vybavena Cobanem, Siliposem. 

2. 1. 2008 je pacientka pňjata k aktivní rehabilitaci. Je provedeno kontrolní 

vyšetření. Viz tabulka 4.10 a 4.11. 

Tabulka 4.1 O - Aktivní rozsah pohybu II. prstu, 2. 1. 2008 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze -10 30 s 
Flexe 80 SS 10 

Tabulka 4.11 - Rozsah pohybu II. prstu do pěsti, 2. 1. 2008 

Pěst 

Pasivně 3cm 

Aktivně 4,Scm 

6 týdnů od operace je objektivně prst tuhý, střední kloub ve flekční 

kontraktufe 30 stupňů, bez aktivm'ho záběru v DIP. V dnech 2.1. - 9.1. 2008 

probíhá rhb následovně - péče o jizvu, tlaková masáž 3 x denně, odsávačka jizvy, 

posunování jizvy ze strany na stranu, desenzibilizace v suchých přírodninách, na 

noc Silipos, laser. Dále trénink úchopů, přes den nosit jemné pérko na střední 

kloub do natažení. Plná zátěž ruky i proti odporu lze až po 3 měsících od 

operačního výkonu. 

Na kontrolu pňchází pacientka po dvou měsících 21.4.2008. Kontrolní 

vyšetření v tabulkách 4.12 a 4.13. 

Tabulka 4.12- Aktivní rozsah pohybu II. prstu, 21. 4. 2008 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze o 40 o 
Flexe 80 8S o 
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Tabulka 4.13- Rozsah pohybu II prstu do pěsti, 21. 4. 2008 

Pěst 

Pasivně 2,5cm 

Aktivně 4,5cm 

Následná rehabilitace po dohodě s lékařem je z hlediska tíživé sociálně 

ekonomické situace ukončena. 
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4.2.3 Kasuistika č. 3 

Vyšetřovaná osoba: č. 3, žena 

Ročník: 1965 

Poraněni: FDS a FDP V prstu dx v zóně II 

Úraz, který si způsobila tato pacientka se přihodil26.12.2005, kdy se poranila o 

plechovku a to v ohybové rýze základního kloubu malíku pravé ruky, své dominantní 

ruky. První ošetření se událo na chirurgickém oddělení v Přibrami (Prolen 3/0, dvojitý 

Kessler), kde došlo k sutuře FDS a FDP. Po dobu tří týdnů byla aplikována dlaha 

z dorza, poté dynamická dlaha (viz. obr. 4.1) 

Obrázek 4.1- Dynamické dlahování V. prst vpravo, leden 2006 

19 .1. 2006 pacientka zavadila o kliku a došlo k ruptuře šlachy. Chirurgicky bylo 

toto ošetřeno suturou FDS a FDP- proximální pahýly sešity k sobě a tento ,,motor" byl 

pak našit na pahýl hlubokého flexoru prox.. Došlo také k rekonstrukci poutek ve výši 

MCP. Následně byla aplikována sádrová dlaha. Během léčení se ovšem projevila 

infekce Stafylokokem. Pacientka byla zaléčena antibiotiky a odeslána na rehabilitaci. 

Od 8.2.2006- 12.4.2006 byla prováděna pravidelná rhb 2x týdně, LTV, TMT, 

mobilizace. Průběh rehabilitace a rozsahy pohybů V prstu jsou uvedeny dále. 

8.2.2006 - jizva klidná, menší krusta v dlaňové části, otok není, omezená 

hybnost do flexe, topidel, hodnoty goniometrického vyšetření v tabulce 4.14. 
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Tabulka 4.14- Aktivnf rozsah pohybu V. prstu, 8.2.2006 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze o o o 
Flexe 40 10 o 

17. 2. 2006- jizva klidná, bolest ruky, horší citlivost volární strany, goniometrie 

viz tabulka 4.15. 

Tabulka 4.15- Aktivnf rozsah pohybu V. prstu, 17.2.2006 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze o 20 o 
Flexe 70 20 o 

14. 3. 2006 - LTV, přidáno vázání do pěsti, vířivka, laser, goniometrie viz 

tabulka 4.16. 

Tabulka 4.16- Aktivnf rozsah pohybu V. prstu, 14.3.2006 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze o 20 o 
Flexe 90 40 o 

13.4.2006- aplikována volární dlaha proti flekční kontraktufe, goniometrie viz 

tabulka 4.17. 

Tabulka 4.17- Aktivnf rozsah pohybu V. prstu, 13.4.2006 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze o 35 o 
Flexe 90 55 o 

Terapií v dubnu 2006 byla ukončena rehabilitace až do 26.8.2007, kdy pacientka 

byla přijata do ÚCHR pro afunkci V. prstu. 
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Při přijetí byl malík pravé ruky deformován starými jizvami, po obou stranách 

malíku pacientka cítila mírné brnění, bříško však bylo s normální citlivosti. Ve dlani se 

vyskytovala hypotrofická, olupující se a vtahující se jizva. Přítomna byla fixovaná 

kontraktura v PIP 25st., pasivně pohyb do pěsti plný, aktivně chybí 3cm. Goniometrie 

viz tabulka 4.18. 

Tabulka 4.18- Pasivní a aktivní rozsah pohybu V. prstu, 26.8.2007 

Pasivně MP PIP DIP 

Extenze N 20 -15 

Flexe N N N 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze N 40 5 

Flexe N 50 10 

27.8.2007 byla pacientce provedena operace - revize, resekce jizev, volární 

kapsulotomie PIP V dx, neurolýza radiálního digitálního nervu, resekce neuromů, sutura 

ulnárního digitálního nervu V dx, implantace umělé šlachy do flexe V dx. Následné tři 

týdny pacientka prováděla pouze pasivní cvičení operovaného prstu. 

21.9.2007 je pacientky stav poměrně dobrý, má plnou pasivní flexi do pěsti, 

jizvy ovšem adherují, pacientka má chronický otok malíku a lehkou flekční kontrakturu 

PIP. 

7. 12. 2007 pacientka přichází do ÚCHR na plánovanou operaci rekonstrukce 

poutka A2 odběrem FCR z předloktí. Po úspěšně provedeném chirurgickém zákroku 

pacientka další tři měsíce rehabilituje pouze pasivně. 

26. 3. 2008 dochází k výměně umělého šlachového implantátu za štěp šlachový 

odběrem šlachy PL. Po operaci je pacientce aplikována sádrová dlaha. 10. 4. 2008 

pacientka dostává dlahu dynamickou po dobu 3 týdnů a cvičí 1 O pohybů každou hodinu, 

pečuje o jizvu, protahuje střední kloub malíku do natažení při současném ohnutí zápěstí 

a základního kloubu. 
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Při kontrole 5. 5. 2008 a sejmutí dlahy jsou výsledky měření uvedeny 

v tabulce 4.19. 

Tabulka 4.19- Aktivní rozsah pohybu V prstu, 5. 5. 2008 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze o 20 10 

Flexe 90 50 30 

Pacientka je zainstruována pro provádění pasivního i aktivm'ho cvičení, nosí 

Coban a Silipos, dlahu má používá pouze na noc a na odpočinek. 

Následný týden je sádrová dlaha vyměněna za prstovou ortézu viz obrázek 4.2. 

Obrázek 4.2 - Prstová ortéza s dlahou 

27. 6. 2008 po téměř dvouměsíční intenzivní rehabilitaci je ortéza odejmuta, 

goniometrické měření viz následující tabulka 4.20. 

Tabulka 4.20 -Aktivní rozsah pohybu V prstu, 27.6.2008 

Aktivně MP PIP DIP 

Extenze o 20 o 
Flexe 90 80 50 
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22. 7. 2008 se stejným rozsahem pohybu je dle terapeutky stav pacientky 

stabilizovaný a následná další rehabilitace ukončena. Do pěsti chybí 0,5 cm. 

Obrázek 4.3 - Rozsah pohybu V prstu pravé ruky 23.7.2008 
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4.3 Výsledky 

Chronologicky je u každého pacienta zhodnocena chirurgická léčba, případné 

komplikace, rehabilitační intervence a v poslední řadě je zde zhodnocení měnících se 

kloubních rozsahů. 

Pacient č.l 

Chirurgická léčba: Na suturu byla použita 4 vlákna zkušeným operatérem, můžeme 

se tedy domnívat, že pevnost sutury je dostačující a chirurgická léčba úspěšná. 

Komplikace: Bez komplikací. 

Pooperační péěe: Zvolen byl rehabilitační protokol dle Kleinerta s aplikací dynamické 

dlahy po dobu 4 a půl týdne. Po sejmutí dlahy byly využity pasivní a aktivní 

rehabilitační metody pro zvýšení rozsahu pohybu v kloubu. 

Průběh měnících se kloubních rozsahů během rehabilitace: 
--- - -- ··- ---------, ,--·-·--
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Graf č.l · Aktivní rozsah pohybu MP II. prstu dx Graf č. 2 · Aktivní rozsah pohybu PIP II. prstu dx 
... -... , 

Rozsah pohybu DIP i 
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40 
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Graf č. 3 - Aktivní rozsah pohybu DIP kloubu II. prstu dx 
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Rozsah pohybu II. prstu se od prvru'ho do posledního měření v MP kloubu zvýšil 

o 3Sst, v PIP o 30st. a v DIP o 2Sst, aktivní pohyb do pěsti se zlepšil ze 6cm na lem. 

Znázorněno v grafech č.l - 4. 

Pohyb do pěstl 

cm 

Graf č.4 - Aktivní rozsah pohybu do pěsti 

Průběh totálního aktivm'ho pohybu v kloubech: 

Totální aktivní pohyb II. prstu oproti fyziologickému pohybu vychází na 69%. 

Dle klasifikačm'ho systému je výsledek pooperačního stavu hybnosti ruky větší než 50% 

hybnosti zdravé ruky a dá se tento výsledek považovat za dobrý. Viz graf č. S. 

TAM pacient č .1 

80% ------~-------------------··--------····----·--·----

70% 
60% 

50% 

40% 
30% 

20% 

--~ ------ --
------ ----- ---·-

10% t------ -

-

-------·--·-· 

0% +----~----~----.----~ 

18.2 2008 28.2.2008 3.3.2008 19.3.2008 

Graf č.5 - Průběh totálního aktivního pohybu v kloubech II. prstu 

Závěr: Léčebná intervence u pacienta č. 1 byla z hlediska operativy a následné 

rehabilitace úspěšná. 
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Pacient ě.2 

Chirurgická léčba: Následně po úrazu byla provedena pouze sutura kůže, nikoli sutura 

přeříznuté šlachy. Po šesti týdnech od úrazu došlo k sutuře šlachy 4mi vlákny 

zkušeným operatérem, domníváme se proto, že pevnost sutury je dostačující a 

chirurgická léčba úspěšná. 

Komplikace: V prvních 14 dnech po úrazu otok, bránící pohybu v kloubu. 

Pooperační péče: Byla zvolena imobilizace po dobu 14dnů, pro afunkci prstu 

provedena reoperace po šesti týdnech po úrazu. V rámci následné rehabilitace je do 4 

dnů od zákroku dle Kleinertova protokolu aplikovaná dynamická dlaha na dobu sedmi 

a půl týdne. Po sejmutí dlahy jsou využity pasivní a aktivní rehabilitační metody pro 

zvýšení rozsahu pohybu v kloubu. 

Průběh měnících se kloubních rozsahů během rehabilitace: 
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I 

I ~o --· 
i 

I o 

I s.u.20o1 
·20 -··-- . -- ·-- ·- ..... ---- ···-·· -

Graf č.6 - Aktivní rozsah pohybu :MP kloubu II. prstu dx 
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Graf č.7 Aktivní rozsah pohybu PIP kloubu 
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Graf č.8 Aktivní rozsah pohybu DIP kloubu ll. prstu dx 

Během pooperační péče se rozsah pohybu ll. prstu od prvm'ho k poslednímu 

měření zlepšil v :MP kloubu o 40st., v PIP kloubu také o 40st. a v DIP kloubu se 
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z původních 5st. tato část prstu stala aktivně nehybná. Aktivní flexe v DIP kloubu 

poslední měření byla Ost. Aktivní pohyb do pěsti se ze 7,5 cm zlepšil na 4,5 cm. 

Graficky jsou tyto rozsahy zaznamenány v grafech č.6 - 9. 

Pohyb do pěsti 

Graf č.9 - Aktivní rozsah pohybu do pěsti 

Prdběh totálního aktivního pohybu v kloubech: 

Totální aktivní pohyb II. prstu byl 48% a dle klasifikačního systému je tento 

výsledek v rámci funkční hybnosti prstu neuspokojivý. Zaznamenáno v následujícím 

grafu č.IO. 

60% 

50% 

TAM pacient č.2 

40% - - ··--- -·-- - -

30% ---

20% +--- .. ~ 

10% ----- - -- ·-··-

0% +------~----.-----~----~ 

8.11 2007 13.11.2007 2.1.2008 21.4.2008 

Graf č.l O - Průběh totálního aktivního pohybu v kloubech II. prstu 

Závěr: I přesto, že chirurgická i rehabilitační léčba byla provedena úspěšně, 

výsledek TAM byl neuspokojivý a tudíž celková léčebná intervence neúspěšná. 
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Pacient č. 3 

Chirurgická léčba: Vzhledem k tomu, že po první operaci došlo k ruptuře šlachy, je 

pevnost sutury a úspěšnost chirurgické intervence spekulativní. Nejevící se pohyb 

v DIP poraněného prstu po druhé operaci sutury šlach je opět tématem k zamyšlení, zda 

byla operativa úspěšná. Vzhledem k dříve popsaným komplikacím je šlachový 

transplantát jedinou možností k zvýšení rozsahu pohybu v kloubu poraněného prstu. 

Zákrok je proveden zkušeným operatérem, nejsou shledány žádné další komplikace, 

chirurgická léčba je považována za úspěšnou. 

Komplikace: Ruptura šlachy, infekce, otok. 

Pooperační péče: Po provedení primární sutury pacienta 3 týdny dlahuje, následně 

dostavá dynamickou dlahu, hned v zápěti dochází k ruptuře šlachy. Po druhém pokusu 

o suturu šlach přichází infekce rány a ztáta hybnosti prstu. Dále je zaveden šlachový 

transplantát a aplikována dynamická dlaha dle Kleinerta na dobu 3 týdnů. Po sejmuti 

dlahy jsou využity pasivní a aktivní rehabilitační metody pro zvýšení rozsahu pohybu 

v kloubu 

Délka imobilizace: Týden po druhém pokusu o suturu šlach, 3 týdny po šlachové 

transplantaci. 

Průběh měnících se kloubních rozsahů během rehabilitace: 
----·- ·-·- ----1 
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Rozsah pohybu MP 
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Graf č.ll - Aktivní rozsah pohybu MP kloubu V.prstu dx 
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Graf č.l2 -Aktivní rozsah pohybu PIP kloubu V.prstu dx. 
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Graf č.13 - Aktivní rozsah pohybu DIP kloubu V.prstu dx. 

Rozsah pohybu V. prstu se od prvnfuo do posledního měření se v každém 

kloubu prstu zvětšil o 50st.. Aktivní pohyb do pěsti se zlepšil ze 3cm na 0,5cm. 

Znázorněno v grafech č. ll - 14. 

Pohyb do pěsti 

Graf č.14 -Aktivní rozsah pohybu do pěsti 
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Průběh totálního aktivního pohybu v kloubech: 

Totální aktivní pohyb prstu při ukončení terapie byl 77%. Tento výsledek se dá 

považovat dle klasifikačního systému za velmi dobrý. 

90% 

·-t-~~-P~-ci-e~-t č.-3---~l 

SO"<i> 
70% 
60% 
50% 
40041 
30% 
20% 
10% 

I O% 

I 

l 
Graf č.l5 - Průběh totálního aktivního pohybu v kloubech ll. prstu 

Závěr: Léčebná intervence byla u pacienta č. 3 úspěšná. 

Pro porovnání totálního aktivního pohybu v ranném pooperačním stadiu a 

stadiu, kdy byla ukončena rehabilitace uvádím v následujícím grafu č.l6 měnící 

se rozsah. TAM u prvního pacienta vzrostla z 35% na 69%, u druhého pacienta 

z 19% na 48% a u pacienta číslo tři z 20% na 77%. 

TAM na počátku a na konci terapie 

90% -~ ·-·~- ---- ----· 
80% --··-·-- ·---
70% .. ~-----···-'--~-- - --· --·· 

60% 

:i 50% 
~ 40% 

30% 
20% 
10% 
0% 

1 2 3 

pacient 

Graf č.l6 - Zhodnocení TAM u všech tři pacientů 
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4.4 Specifické rehabilitační postupy po primární sutuře 
flexorových šlach II - V prstu ruky v zóně I a II 

Většina primárně suturovaných flexorů byla do roku 1990 rehabilitována 

odloženě po třítýdenní sádrové fixaci. Zásadami cvičení bylo naučit zprvu pohyb na 

zdravé ruce, postupovat ve cvičení od periferie k centru, opakovat zpočátku každý 

pohyb v kloubu třikrát několikrát denně, cvičení provádět aktivně poté i s odporem a 

nakonec cvičit koordinaci úchopů. 

Následně však byly vytvořeny protokoly, v kterých se začal preferovat pasivní a 

aktivní pohyb suturované šlachy v prvních pooperačních dnech. V zahraničí jsou 

nějčastěji využívany následující protokoly pro imobilizaci, časnou pasivní a aktivní 

mobilizaci. 

4.4.1 Pasivní rehabilitační metody 

Pasivní rehabilitační metody spočívají v pasivně prováděném pohybu suturované 

šlachy. 

Mezi pasivní rehabilitační metody se dá zařadit Duran Houserova metoda, 

Cooneyova metoda, metoda dle Bichata a metoda Cifaldi Collinse a Schwarze, která je 

zařazovaná mezi imobilizační rehabilitační protokoly. 

!mobilizace se využívala u většiny operovaných do roku 1990 a pacienti začali s 

rehabilitací po odložené třítýdenní fixaci. Tento způsob léčby se však už běžně 

nepoužívá. 

!mobilizace je proto dnes volena pro pacienty, kteří jsou mladší lOlet, pacienty, 

kteří mají kognitivní deficit, případně pro taková poranění, kde je nutné chránit 

imobilizací další poraněné struktury. Následující protokol využívá pasivních technik již 

během dlahovátú. 
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CIFALDI COLLINS A SCHWARZE 

Následující protokol je dle Cifaldi Collinse a Schwarze (Cifaldi, Schwarze, 1991) a je 

zaměřený na poskytnutí pokynů pro dostatečně agresivní terapii po mobilizaci. 

Návrh cvičebního harmonogramu metody: 

O. - 3. /4. týden 

Dlahování : Speciálně upravená dlaha nebo sádra umístěná z dorsa až na předloktí drží 

zápěstí v 10- 30 st. v palmární flexi, MP ve flexi 40-60st. a IP klouby v plné extenzi. 

Dlaha se nosí po dobu 24 hodin a snímá se přibližně 1-2x týdně terapeutem v průběhu 

rehabilitace. 

Cvičení: probíhá 1-2x týdně se sejmutou dlahou. Provádí se pasivní pohyb všech kloubů 

do lehké flexe a extenze. Terapeut drží ostatní klouby ve flexi, během flexe a extenze 

každého kloubu. Po vyndání stehů a při dobrém hojení jizvy se provádí masáž měkkých 

tkání. 

3. -4. týden 

Dlahování: Dlaha upravena pro neutrální pozici v zápěstí (Ost.) . Pacient je poučen a 

sundavá dlahu každou hodinu na cvičení. 

Cvičení: S 1 Ost. dorzální flexí v zápěstí pacient provádí 1 Ox pasivní flexi a extenzi 

prstů, následuje 10x aktivní cvičení do pěsti- hook fist- háček- MP Ost. a flexe IP, 

straight fist - flexe MP a PIP a extenze DIP Ost., full :fist - pěst - flexe MP a IP. 

Stralght Hook Straight Fist 

Obrázek 4.4 - Tři způsoby pohybu prstů do pěsti 

(převzato z Hunter: Rehabilitation ofthe hand and upper extremity, 2002) 
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Po 3. -4. týdnech terapeut zhodnotí rozsah aktivní a pasivní flexe. Je-li rozdíl 

naměřených stupňů mezi maximální pasivní a aktivní flexi :MP a IP kloubů vice jak 

50st. a je zřejmý obtížný skluz šlachy a velké adheze, pacient je zařazen do dalšího 

stadia terapie. Pakliže je ale odchylka menší než 50st., pacient tímto druhem terapie 

pokračuje až do šestého týdne od operace. 

4. -6.týden 

Dlahování je ukončeno. 

Cvičeni: pacient začíná s jemným limitovaným cvičením pro izolovaný skluz FDP a 

FDS. Cvičeni je prováděné 4-6x denně s I Oti opakováními stejným principem jako 

v předcházejícím stadiu. Pakliže do jednoho týdne neni zlepšena aktivní flexe, využívají 

se cvičeni na uchopeni lehkých předmětů, stisku jemných hmot, přidává se na tíze 

předmětů, začleňuje pacient svou poraněnou ruku do aktivit denního dne, do I O.

I2.týdne může provádět i lehké manuální práce, není však dovolena zátěž větší než 

4,5kg (IO pounds). 

DURAN-HAUSEROVA METODA (1975, I984) 

Tato technika patří mezi techniky nejznámější. 

Spočívá v provádění pasivní mobilizace ve flexi a extenzi IP kloubů. Zápěstí je 

v 20st. palmárni flexi, :MP klouby jsou v klidové flexi (cca 45 st.), PIP a DIP klouby 

jsou téměř v plné extenzi. Pasivní flexe posouvá suturu šlachy směrem proximálně. Při 

pohybu DIP kloubu se uvolňují adheze mezi povrchovým a hlubokým flexorem. Dojde 

li k flexi MP a PIP kloubu, DIP kloub je pasivně extendován a způsobí tak distální 

posun sutury FDP od sutury FDS. Při pohybu v PIP kloubu se uvolňují adheze mezi 

flexorovým komplexem a okolními suturami. 

Duran a Houser určili, že 3 až 5mm ohyb šlachy je prevencí šlachové adheze. 

Ruka je v popsané poloze na dorsální ochranné dlaze po 4 týdny. Operovaný prst 

je pasivně elastickou gumičkou nucen k flexi. 

Cvičení začíná ihned druhý den po operaci ve dvou sezeních, kdy se provede za 

jedno sezení celkem 8 pasivních pohybů IP kloubů. Výhodou je omezení flekčních 

kontraktur PIP kloubu a snadné pochopení pacientem. 

S aktivními cviky se začíná 4-5 týden. 
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Obrázek 4.5 - Dorzální dlaha pro Duranův protokol (převzato z Pettengill: The Journal 

ofhand therapy, 2005) 

Smrčka (1999) ve své publikaci předkládá návrh cvičebního harmonogramu 

s modifikací této metody, informace jsou doplněny z poznatků ze symposia chirurgie 

ruky z roku 1975: 

O. -4. týden 

Od 1. do 3. pooperačního dne se aplikuje dorzální dlaha se zápěstím ve 20st. palmární 

flexi, MP v 45-SOst. flexi, IP neutrální pozici. 

Cvičení 2x denně probíhá takto: 

5.týden 

6- 8x plná pasivní flexe a extenze PIP 

6- 8x plná pasivní flexe a extenze DIP 

6- 8x složená pasivní flexe a extenze MP, PIP, DIP 

Během dne pacient nosí dorzální sádrovou dlahu. 4-6x během dne se dlaha sundá na 

následující cvičení: 

1 Ox aktivní flexe a extenze zápěstí 

10x složená aktivní flexe a extenze MP, PIP, DIP 
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6.týden 

Dlahování stále pokračuje, cvičení je bez dlahy prováděno každou hodinu: 

12x aktivní flexe a extenze zápěstí 

12x složená aktivní flexe a extenze prstu 

12x blokovací cvičení PIP 

12x blokovací cvičení DIP 

Při snížené svalové kontrakci je možné využit elektrickou stimulaci. 

7. týden 

Dovolena pasivní extenze zápěstí a prstů. Každou hodinu se cvičí aktivní a pasivní 

rozsah pohybu s důrazem na blokovací cvičení. 

8. -12. týden 

Je již dovoleno agresivní použití ruky. 

TECIINIKA DLE BICHATA 

Tato technika je jakousi modifikací Duranovy pasivní imobilizace, rozšiřující 

mobilizaci DIP až po loket a to během prvních tří týdnů cvičení. 

COONEYOV A METODA 

Metoda byla vypracovaná na Mayo klinice, ve Spojených státech amerických 

(pravděpodobně ve státě Minnesota, kde pan doktor dodnes působí). Tato technika 

využívá pasivního klouzání šlach a to díky poznatkům, kdy extenze zápěstí při 

natažených prstech způsobí tah flexorů, dojde tak k pasivní flexi prstů a ke klouzavému 

pohybu šlachy proximálně od šlachové sutury. Naopak flexe zápěstí způsobí tah 

extenzorů distálně, napomáhá pasivní extenzi prstů a klouzavému pohybu šlachy 

distálně od sutury. Podle Cooneye (1989) tento typ cvičení lépe napomáhá klouzavému 

pohybu reparovaných šlach než Kleinertova technika. 
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4.4.2 Semiaktivní rehabilitační metody 

ffiavním společným prvkem pasivních a semiaktivních metod je časná pasivní 

mobilizace flexorových šlach, u semiaktivní metody se navíc využívá aktivní extenze. 

Důvodem k volbě semiaktivní metody je skutečnost, že aplikace dynamické 

fixace zabezpečí časnější návrat pevnosti, zapříčiní méně adhezí, zlepší rozsah pohybu a 

zmenší deformaci v místě sutury. 

ffiavním představitelem semiaktivních metod je protokol založený na pracích 

Kleinerta (Kleinert, Kutz, Cohen, 1975) nesoucí jeho jméno. 

TECIINIKA DLE KLEINERTA 

Tato technika spočívá v aktivní extenzi prstů až ke kontaktu s dorzální dlahou a 

pasivní flexí zajištěnou elastickým tahem. Šlachová sutura je chráněna dorzální dlahou, 

která udržuje zápěstí ve 45-60st. flexi a MP klouby v 60-90st. flexe. 

Rehabilitace dle původního Kleinertova protokolu se dnes provádí jen velmi 

zřídka Variace, s kterými je možno se setkat v dnešní praxi častěji, jsou uvedeny dále. 

Obrázek 4.6 - Dynamické dlahování dle Kleinertova protokolu (převzato z Pettengill: 

The Journal ofhand therapy, 2005) 
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Návrh cvičebního harmonogramu metody: 

O. -3. týden 

Dlahováni: V originálním protokolu dle Kleinerta je uvedeno - dorzální dlaha blokuje 

zápěstí ve 45st. palmární flexe a MP klouby v 1 0-20st. flexe. Pružný tah je nasměrován 

od nehtu k zápěstí. 

Cvičeni: Každou hodinu pacient provádí 10x aktivní extenzi do místa dorzální dlahy 

s následnou pasivní flexí, která je zapříčiněna tahem gumičky. 

3. -5. týden 

Dlahování: Dorzální dlaha je odstraněna, pružný tah zůstává a je uchycen od nehtu 

poraněného prstu na zápěstní manžetu. 

Cvičeni: jsou podporovány veškeré aktivní pohyby v zápěstí, pacient aktivně extenduje, 

aktivní flexe je zakázána. V pátém týdnu je dovolena lehká aktivní flexe. 

6. týden 

Dovoleno lehké cvičeni proti odporu. 

METODA ČTYŘ PRSTŮ (Four-finger method) 

Tato metoda je jednou z variací Kleinertova protokolu, navržena Mayem a spol. 

(May, Silfverskiold, Sollerman, 1992). 

Dlahování: Dorzální dlaha dosahuje pouze k PIP kloubu tak, aby neomezovala 

extenzi v těchto kloubech, zápěstí ve 30.-45.st. palmárni flexe, MP klouby V 50.-70.st. 

flexe. Všechny čtyři prsty jsou zahrnuty do trakce i v případě, že nebyly poraněny. 

Silnější pružný tah je aplikován pro zajištěni maximální flexe a manuální tlak na 

všechny čtyři prsty je použit k docíleni maximální pasivní flexe během cvičeni. Dlaha 

se snímá po čtyřech týdnech. 

Cvičeni: 1. -3. pooperačni den se provádí každou hodinu 10 aktivních pohybů 

do extenze. Na noc jsou pružné tahy sejmuty a ruka je polohována volárni komponentou 

do extenze. Po sejmutí dlahy po 4 týdnech se začíná i s aktivní flexí. V šestém týdnu 

začíná lehké cvičeni proti odporu. Plná zátěž je dovolena 10. -12. týden po operaci. 
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Prevence ftekční kontraktury PIP 

Flekční kontraktura je jednou z nejčastějších komplikací vznikající po sutuře 

šlachy. 

Jednou z možností jak předcházet této kontraktufe je na noc vyháčkování prstů 

z pružných tahů a napolohování prstů do extenze ke dlaze. 

Burge a Brown (1990) ve svých studiích prokázali, že poloha MP kloubů může 

hrát velkou roli ve vzniku flekční kontraktury. Ideální postavení MP kloubů je proto do 

20st. flexe. 

Další možností je využití Washingtonova režimu. Tento režim je kombinací 

Kleinertovy kontrolované aktivní extenze s pružným tahem do pasivní flexe, 

Duranovými kontrolovanými pasivními technikami a modifikací Kleinertovi metody 

(překlad z německého jazyka viz. příloha č.12) 

4.4.3 Aktivní rehabilitační metody 

Aktivní mobilizace, hlavně v zóně II, je nebezpečným cvičením a můžeme ji 

použít jenom v případě, že se prst ohýbá a je připraven předešlou pasivní rehabilitací 

k aktivní mobilizaci. Základem všech protokolů je limitující aktivní flexe šlachy během 

prvních tří až šesti týdnů. 

MANTEROVA METODA 

Tato technika byla zavedena pro využití v zóně I (Mantero et al., 1974). 

Peritendinozní tah stehu je přenesen na "knoflík'' umístěný na úrovni nehtové části 

prstu. Tato ochrana se ponechá po dobu 4 - 6 týdnů a umožňuje aktivní mobilizaci 

v plném rozsahu dle Mantera od druhého pooperačm'ho dne. Metoda má až 95,8% 

vynikajících a dobrých výsledků (Guinard, 1996). 

METODA "place and hold" (POZICE - UDRŽET) 

Tento protokol byl navržen Stricklandem (Strickland, 1995) a Cannonem 

(Cannon, 1993). 

Metoda place and hold je použitelná pro všechny zóny a po jakékoliv technice 

sutury. Je také nejbezpečnější ze všech aktivních technik. 
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Na prstu dříve rozcvičeném pasivním pohybem se nastaví pozice. Ve druhé fázi, 

bez násilí se snažíme, aby po dobu 5 vteřin tuto pozici pacient udržel mírnou kontrakcí 

svalů. Pacienti se nejdříve učí nastavení pozice a její udržení na zdravé ruce. 

U prstu dříve rozcvičeného pasivním pohybem se zdá být užitečné provedení 

popsané metody při zápěstí v extenzi. To dovolí k aktivnímu pohybu "pozice - udržet" 

připojit pasivní pohyb flexorového komplexu prstu (Cannon, 1993). 

BELFASTSKÁ METODA 

Tato metoda vznikla v 80. letech 20. století v nemocnici v Belfastu, ve 

Spojeném Království. 

Dva podobné protokoly (Small, Brennan, Colville, 1989 a Culen, Tolhurst, 

Lang, Page, 1989), které jsou základem této metody, byly již modifikovány několika 

autory. Následující protokol od Grattona je jedním z těch více detailnějších (Gratton, 

1993). 

O. - 3. /4. týden 

Dlahování: Pacient má po operaci zápěstí ve 20st. flexi, MP v 80 - 90st. flexi. PIP a 

DIP jsou v neutrální pozici. Dorzální dlaha přesahuje 2cm špičky prstů. 

Cvičení: Pacienti s operovanými flexory v dlani začínají cvičit již 24 hodin po operaci. 

Každé 4 hodiny provádějí dva pasivní pohyby do plné flexe, dále dva aktivní pohyby do 

flexe a dva aktivní pohyby do extenze až do dlahy. Pacienti s operovanými flexorovými 

šlachami na prstech zahajují cvičení až po 48 hodinách od operace. Cílem prvního týdne 

je dosáhnutí plné pasivní flexe, plné aktivní extenze a aktivní flexe 30st. v PIP a 5-lOst. 

v DIP. Do čtyř týdnů by se aktivní flexe měla zvýšit v PIP na 80-90st. a v DIP na 50-

60st. Při rozvíjející se flekční kontraktuře je třeba upravit dlahu tak, aby MP klouby 

byly dobře fixovány proti flexi a IP klouby měly prostor k aktivní extenzi. 

4.- 6. týden 

Dlahování: Ve 4. týdnu je ukončeno dlahování pro pacienty, kteří nemají uspokojivé 

výsledky, v 5. týdnu bývá dlahování ukončeno pro většinu pacientů všeobecně a v 6. 

týdnu končí dlahování pro pacienty, kteří již v druhém týdnu měli velmi dobrý skluz 
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šlachy. Flekční kontraktury jsou řešeny po 3 týdnu dlahování dynamickým dlahováním 

do extenze. 

Cvičení: Pokračuje se ve cvičení aktivní flexe a extenze. Při vznikající flekční 

kontraktuře se provádí pasivní extenze IP kloubů za flexe MP kloubů. Plná funkčnost 

ruky se dá očekávat po 12ti týdnech. 

SILFVERSKIOLDAMAY 

(Silverskiold, May, 1994) Tento protokol je podobný jako protokoly 

předcházející, je však zde zahrnuta komponenta aktivní zádrže. 

Dlahování: Zápěstí v neutrální pozici a dále je dlahování identické s protokoly 

časné pasivní mobilizace (MP v 50-70st., dlaha pouze k PIP kloubům). 

Cvičení: Je podobné jako pro metodu čtyř prstů. Po pasivním uvedení prstů do 

flexe se pacient snaží po dobu 2 až 3 sekund o svalovou kontrakci operované ruky. 

ACCELERATED ACTIVE (Urychlená aktivita) 

Tento protokol byl použit Salomonem a jeho kolektivem (Solomons, 

Rosenwasser, Diao: Clinical experience with new tendon fixation device using and 

accelerated active morión protocol, pending private research) pro suturu zóny II. 

Nevýhodou této metody je pravděpodobnější poškození suturované šlachy. 

O. -2. týden 

Dlahování: Zápěstí, MP i IP klouby ve 30st. flexi. 

Cvičení: 1. a 2. den po operaci - 5 aktivních pohybů do flexe a extenze každou hodinu. 

IP klouby během noci polohovat do extenze. 3. a 4. pooperační den - 10 aktivních 

pohybů do flexe a extenze každou hodinu. Následující dny se cvičení opakuje každou 

hodinu 20x a pasivně se zvyšuje flexe prstů. 

2. - 4. týden 

Dlahování: Zápěstí a prsty zachovány ve 30st. flexi, IP klouby plně extendovány. 

Cvičení: Aktivní flexe, agresivní pasivní flexe s aktivní kontrakcí svalů v konečné 

poloze. Aktivní extenze s i bez flektovaných MP kloubů. Polohování do dlahy přes noc. 
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4. - 12. týden 

Dlahováni:lJkončeno 

Cvičení: Je totožné jako předcházející dny, přidán je pohyb v zápěstí. 

EV ANS A THOMPSON 

Tato metoda popsaná Evansem a Thompsonem (Evans, Thompson, 1993) se 

provádí pouze za přítomnosti terapeuta. V rámci tohoto konceptu je třeba dodržovat 

také zásady pro časnou pasivní mobilizaci s využitím dorzálního dlahováni a pružných 

tahů. Samotné cvičení spočívá v sejmutí dlahy, pasivního umístění zápěstí do 20st. 

extenze, prsty jsou pasivně flektovány do 83st. v MP, 75st. v PIP a 40st. v DIP 

kloubech. Poté je pacient požádán, aby udržel pozici s co nejjemnější kontrakcí svalů. 

Síla svalové kontrakce je měřena speciálním přístojem. Pacient by měl flektovat prst o 

maximální síle 50g. 

METODA AKTIVNÍ MOBILIZACE POUŽÍV ANÁ TÝMEM V GRENOBLU 

Metoda během jednoho rehabilitačního sezení kombinuje pasivní, semiaktivní a 

aktivní techniky. Cílem metody je chránit šlachovou suturu, snížit vnitřní odpor při 

mobilizaci a zachovat pasivní mobilizaci kloubů. Pacient by měl být poučen tak, že 

prostřednictvím autorehabilitace a v nošení dlahy bude pokračovat v rehabilitaci 24 

hodin denně (Thomas et. al. 1997, viz. příloha č. 13). 

Cvičební harmonogram: 

0-1. den 

Pro poraněnou ruku je během prvních 24 hodin nejlepší klid, ledování, elevace a 

komprese. Ruka je zavázána lehce kompresivním obvazem ke zmenšení otoku. Zápěstí 

a prsty jsou flektovány ve fyziologické poloze a končetina je udržována v elevaci nad 

úrovní srdce. 

2. - 30. /45. den 

Kompresivní obvaz se doporučuje nosit, dokud přetrvává otok (od 1 do 3 měsíců). 

Základním předpokladem před začátkem mobilizačních metod je zredukovat otok a 

získat prst pasivně ohebný. 
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Začíná se cvičit od distálních kloubů a postupným pasivním pohybem až do dosažení 

téměř kompletní pasivní flexe. To trvá přibližně 20 minut. Po nabytí ohebnosti prstu se 

pacient učí aktivní mobilizaci zápěstí a prsty se tak uvolňují dle metody Cooneye. 

U zóny I,III,IV,V, se používají dlahy bez elastické trakce, po mobilizaci - zajištění 

pozice- a její udržení již provádí aktivní pohyb v maximálním rozsahu flexe. 

U zóny II se používají dlahy s elastickou trakcí. U spolupracujících pacientů po udržení 

pozice následuje několik pohybů aktivní flexe (ovšem do omezeného rozsahu). 

Pacienti docházejí 3-Sx za týden. 

Po 30. dnu 

V této době se odstraňuje dlaha. U zóny I se odstraní fixační steh. Dále se povoluje 

aktivní flexe i extenze, bez odporu a v plném rozsahu. 

Jestliže je aktivní flexe velmi dobrá, je třeba chráněnou mobilizaci udržet ještě další dva 

týdny. Začít se zvláčňovánímjizev, reintegrovat operované prsty do funkce ruky. 

Počet rehabilitačních sezení zůstává stejné jako v předchozím programu. 

60. den - 3. měsíc 

Zlepšovat kloubní rozsah a postupně cvičit s lehkým odporem. 

Začíná se s elektrostimulací diferencované flexe PIP a D IP kloubu. Cvičení proti 

maximálnímu odporu, stejně jako simultánní extenze zápěstí a prstů nejsou povoleny 

před 3. pooperačním měsícem. 

Počet rehabilitačních sezení 3-Sx za týden. 

Následně uvádím specifiku rehabilitačního přístupu v ústavu chirurgie ruky a 

plastické chirurgie ve Vysokém nas Jizerou (dále jen ÚCHR a PCH). Tento ústav je 

vyhlášen pro svou specializaci v lékařské a rehabilitační intervenci a patří mezi 

nejvyhledávanější pracoviště řešící poranění ruky. 
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METODA POUŽÍV ANÁ V ÚCHR A PCH VE VYSOKÉM NAD JIZEROU 

Po sutuře fexorových šlach se pacientovy již při ošetření vymodeluje dočasná 

sádrová dlaha z dorza, která drží zápěstí v předepsaných úhlech, podle toho ve které 

zóně se poranění nachází. 

Druhý den přichází na rehabilitaci, kde se mu na postižené prsty nalepí 

vteřinovým lepidlem háčky. Po zaschnutí se naváží tahy (silonové se suchým zipem u 

sádrové dlahy nebo silonové s gumičkou u dlahy z termoplastu), pomocí kterých pacient 

provádí pasivní flexi. Na noc se prsty vyháčkují a suchým zipem se připevní do natažení 

ke dlaze. 

Na cvičení pacient dochází denně. První cvičení provádí pod dohledem 

terapeuta, dále si pacient cvičí sám dle instrukcí. Terapeut kontroluje správnost cvičení 

a dlahu. První dva dny cvičí šestkrát pasivní flexi (zatáhne za gumičky) a aktivně 

extenzi (natáhne do dlahy). Toto opakuje každé dvě hodiny. 

Další dny cvičí každou hodinu desetkrát (pasivně = zatáhne za gumičku do 

ohnutí a aktivně natáhne prsty do dlahy). 

Je nutné sledovat otok, po jeho zmírnění se pacientovy vyrobí dorzální dlaha 

z termoplastu. 

Předtím než se pacient propustí do domácí péče, musí rozumět a ovládat cvičení. 

Je vhodné, aby byl vybaven siliposem k péči o jizvu a Cobanem. Coban je elastické 

kompresní obinadlo, kterým si pacient vyvazuje ruku od konečků prstů přes dlaň až 

k zápěstí (dle potřeby). Toto obinadlo má za úkol vytlačit otok z prstů. Cobanem se 

může vyvazovat již přes menší vrstvu obvazu. 

Po pěti týdnech od operace je pacient pozván na příjem k aktivní rehabilitaci, 

kdy se sundá dlaha a začínají se jemně rozcvičovat jednotlivé klouby a zkouší flexe 

v šetřící poloze. 

Dobré zkušenosti mají s rozcvičováním zápěstí a prstů na motodlahách, kam 

pacienti dochází dvakrát denně na půl hodiny. 
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Návrh cvičebního harmonogramu metody pro první tři měsíce: 

O. - 4. /5. týden 

Ruka a zápěstí jsou imobilizovány dorzální dlahou. Cvičit první dva dny šestkrát 

pasivtú flexi a aktivtú extenzi. Na noc prsty připevnit pomocí pásky do extenze do 

dlahy. Další dny každou hodinu desetkrát pasivtú flexi a aktivtú extenzi. Důsledná 

elevace končetiny, od šestého dne tlaková masáž, vyvazovat Cobanem při otoku. Po 

vyndání stehů drhnutí pod tekoucí vodou jemným kartáčkem. Poté usušit, péče o kůži. 

Silipos po zhojení jizvy. 

4. /5. - 8. týden 

Pátý týden se sundává dlaha. Pacient si dává dlahu pouze na noc a odpočinek. Aktivtú 

cvičení flexe a extenze- šetrně, bez zátěže. Do konce osmého týdne ruku šetřit (stále 

ještě hrozí ruptura). Péče o jizvu, tlakové masáže, mobilizace (Rychlíková, 2002), 

Coban při otoku, Silipos, motodlaha, magnetoterapie, lymfoven, odsávačka při 

přirůstající jizvě, laser na jizvy. 

8. týden - 3. měsíc 

Postupné zatěžování ruky při běžných denních činnostech. Péče o jizvu. 

Po 3. měsíci 

Možno postupně plně zatěžovat 

Manuální techniky a dlahování však nejsou jedinými prostředky pooperační 

léčby. Z vélké části je zde dobře využitelná fyzikální léčba a spolupráce rehabilitačního 

týmu, především kolegů z řad ergoterapie. Uvádím zde proto stručný přehled využívané 

fyzikální léčby a stručný výčet ergoterapeutických postupů. 
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4.5 Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie je důležitou fází pooperační léčby. Na podrobnosti ohledně 

jednotlivých procedur odkazuji na odbornou literaturu fyzikální terapie (Poděbradský, 

1998). 

Z těch nejčastěji využívaných terapií se aplikuje ultrazvuk na oblast jizvy, který 

má regenerační účinky, zlepšuje prokrvení, pomáhá vstřebávání otoku a hematomu, 

urychluje hojení a snižuje bolest. Magnetoterapie, která má také analgetický účinek, 

zvyšuje tvorbu endorfinů, potalčuje zánět a otok, má myorelaxační účinek a urychluje 

hojení. TENS proudy se využívají především pro svůj účinek tlumení bolesti. Kolevová 

(in Bánsky, 2006) doporučuje také izotermické koupele pro hojení ran po vyndání stehů 

s využitím řepíku a heřmánku. Doporučuje také vířivé koupele, ovšem dle zkušeností 

terapeutů z ÚCHR ve Vysokém nad Jizerou, není efekt terapie uspokojivý. Důležitá je 

také podpůrná léčba jizev pomocí mastí a gelů jako je např. Contractubex, Dwermatix 

Sigel nebo Indulona. 

Zajímavou kapitolou je elektrostimulace, která je využívaná například terapeuty 

v Grenoblu. Využívá se pro vytvoření správného postupného zapojování určitých svalů 

do optimálních stereotypů určitého pohybu. V našich rehabilitačních centrech se ale 

běžně nepoužívá. 

4.6 Ergoterapie 

Cílená ergoterapie je léčba prací zaměřená na konkrétní cíle, tj. zlepšení 

obratnosti, pohyblivosti, zlepšení svalové síly, pracovní zručnosti a vytrvalosti v práci a 

podobně. Největším cílem rehabilitace je dosáhnout maximální soběstačnosti a movu 

navrácení člověka do společenského života, včetně usnadnění navrácení do jejich 

zaměstnání nebo alespoň umožnění pracovní rekvalifikace. 

Ergoterapii můžeme rozčlenit do tří oblastí. První z nich je léčba prací a má za 

úkol odpoutat pacienta od negativních vlivů nemoci a snažit se udržet psychiku v 

dobrém stavu. Druhým úkolem ergoterapie je motivace přesně vykonávaného pohybu. 

Prostřednictvím přesně vykonaného cíleného pohybu zvýšíme svalovou sílu, zlepšíme 

svalovou koordinaci a zvětšíme rozsah pohybu. Pohyby jsou volené ze znalostí 
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kineziologie a především aktivit denního života. Vykonáním určitého pohybu, či 

činnosti zvyšujeme pacientovi pocit sebedůvěry a jistoty v sám sebe. Třetí oblasti je 

testování schopností. V ergodiagnostice je hlavním úkolem zjistit, co a na jaké úrovni 

pacient zvládne, a jaké má skryté rezervy, kterých může být dále využíváno. Po správné 

ergodiagnostice následuje výcvik a trénink požadovaných schopností a dovednosti. 

Po operacích na šlachách flexorů se vyžaduje především úplná flexe a extenze 

prstů. Cílem je uvolněni kloubů prstů a zápěstí, zlepšení úchopu a citlivosti, posílení 

nervosvalové koordinace, posílení úchopu, síly stisku a koordinace pravé a levé ruky. 

Zpočátku se nacvičuje jemný úchop- očko, štipec, klíčový úchop, aj. Poté se 

nacvičuje úchop silový. Pracovní zatíženi se zvyšuje podle zvyšující se svalové síly a 

podle rozsahu kloubní pohyblivosti. 
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5 Diskuze 

Témata k diskuzi: 

Je chirurgická léčba duležitýmfaktorem pro úspěšnost následné rehabilitace? 

Je pooperaénf rehabilitace duležitá pro maximalizaci funkčnfho výsledku? 

Má roznorodost rehabilitačnfch postupu vliv na funkčnost ruky? 

Úspěšnost léčebné intervence je závislá na mnoha faktorech. V prvé řadě je 

důležitá diagnostika a správně zvolená chirurgická léčba. K dobrým výsledkům však 

přispívá také charakteristika úrazu. Čím více struktur prstu je poraněných, tím déle 

může probíhat zánětlivá reakce, prodlužuje se délka hojení. Co se týče místa poranění, 

v zóně I nemá šlacha tak velkou exkurzi (5-7 mm), proto každá malá ztráta pohybu 

může být v tomto místě značně limitující pro funkci prstu. Nebezpečím může také být 

rekonstrukce 4. a 5. poutka vyvolávající adhezi operovaného prostoru spojenou se 

sníženým pohybem šlachy. V zóně II vzniká velké nebezpečí adheze mezi FDP a FDS, 

mezi šlachou a šlachovou pochvou a také mezi šlachou a kostěnou, cévní nebo jinou 

měkkou tkáňovou strukturou. Dojde - li k lézi samostatného povrchového flexoru, 

bývají ve větší míře poraněna vinkula a dochází tak k zvýšenému nebezpečí výskytu 

adhezí (Hunter, 2002). Řekli bysme proto, že poranění v zóně I má lepši prognózu, než 

v zóně II. V této studii však nelze tento fakt prokázat. Při porovnání aktivního rozsahu 

pohybu má dle TAM nejlepší výsledky pacient č. 3, který utrpěl zranění v zóně II. 

Co se týče chirurgické léčby, je nutné, aby technika zvolená pro suturu šlachy 

minimalizovala tkáňové trauma, otok a snížila riziko adhezí. Je důležitá pevnost sutury 

a její atraumatičnost. Dobré načasování je dalším faktorem úspešnosti chirurgické 

léčby. Čím více je oddalována sutura šlachy, tím obtížnější je následná rehabilitace 

(Gelberman, 1991). Dle Bánského má Kesslerův steh, i přes jiné novější techniky, 

všeobecné uznání. Z těch novějších doporučuje např. techniky jako Strickland, Savage a 

Tang, které mají mnohem vyšší pevnost sutury. Aktuální trendy doporučují suturu ze 

čtyř anebo šesti vláken. Posoudím-li úspěšnost chirurgické léčby u prvního pacienta, 

byla zvolená chirurgická lécoa úspěšná? V rámci chirurgické intervence byla u pacienta 

č. 1 provedena sutura čtyřmi vlákny druhý den po úrazu a následný pooperační stav byl 
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bez komplikací. Domnívám se tedy, že operativa byla úspěšná, sutura dostatečně pevná 

a pacient tak byl indikován k následné časné rehabilitaci. 

U druhého pacienta byla provedena sutura šlachy až po šesti týdnech ode dne 

úrazu. Během těchto dní docházelo ke strukturálním změnám v tkáni šlachy, pahýly 

šlachy sklerotizovaly a zakulatily se a mohly být také spojeny vazivovou jizvou. I 

přesto, že platí stejná pravidla pooperačni péče i rehabilitačního cvičeni pro tento typ 

odložené sekundární sutury jako u sutury primární, jsou podmínky pro rehabilitační 

intervenci ch'ky změnám v tkáni šlachy poněkud ztížené. Odložená sutura zvyšuje riziko 

následné ruptury a zvyšuje také výskyt flekčni kontraktury (Hunter, 2002). Tímto si 

pokládám otázku, z jakého důvodu operatér zvolil pouze suturu kůže, nikoli jlexorové 

šlachy? Pravděpodobně zde došlo k chybné diagnostice a lékař usoudil, že je třeba 

zvolit pouze kožní suturu. Další možností je charakteristika úrazu. Vzhledem k tomu, že 

se pacientka poranila elektrickou pilou, mohlo zde dojít k poraněni více struktur, které 

se lékař následným dlahovánim pravděpodobně snažil chránit. 

Afunkce prstu po sundáni dlahy a neustávající otok byly ovšem indikující k následné 

revizi prstu a zvoleni sekundárni operace. Resutura šlachy byla provedena čtyřmi 

vlákny, další komplikace se neobjevily a pacientka byla indikována k následné časné 

rehabilitaci. Resuturu šlachy v rámci chirurgické intervence považuji za úspěšnou. 

Do třetice tu máme posledm'ho pacienta, který byl operován bezprostředně 

několik hodin od úrazu. Provedena byla čtyřvlákenná sutura a bylo zvoleno širší vlákno 

(3-0), které by mělo zabezpečit větší pevnost sutury přibližně o 1/3 celkové pevnosti té 

stejné sutury oproti tenčímu vláknu ( 4-0). Podle Tarase však hrubší vlákno přináší 

problém obstrukce a rigidity. Po operaci nebyly zjevné žádné komplikace, 24. den od 

zákroku ovšem došlo k ruptuře šlachy. Byla chirurgická lécoa tedy dostatečně úspěšná? 

Odpověď se zdá býti jasná, dle zdravotnické dokumentace byl zvolen typ sutury i typ 

vlákna zajišťující její pevnost. Otok ani další jiné komplikace se neprojevily a dá se 

tedy předpokládat, že operativa byla provedena správně a úspěšně. Zákrok mohl ale 

provádět chirurg, který neměl s problematikou flexorového poranění tak velké 

zkušenosti a mohlo tudíž dojít snadno k následné ruptuře. Resutura flexorové šlachy 

byla také provedena dle veškerých kritérií pro maximální úspěšnost. Hojeni ovšem bylo 

prodlouženo stafylokokovou infekcí. Následné pokusy v rámci rehabilitační intervence 

nebyly pro aktivní pohyb v DIP kloubu úspěšné. Po více než roce bylo při revizi rány 
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zjištěno, že během infekce prstu došlo k vyhnisání flexorové šlachy a proto v rámci 

chirurgické intervence byl zvolen šlachový implantát s následnou výměnou za štěp 

šlachový. 

Dalším faktorem, který má vliv na následnou rehabilitaci je individualita 

pacienta. Se zvyšujícím se věkem se snižuje počet vinkul, dochází ke snížení prokrvení 

a horšímu hojení šlachy. Hojení je spojené také s životním stylem pacienta. Tabák 

z cigaret způsobuje kuřákům vasokonstrikci a neumožňuje tak rychlé hojení. Lidé, kteří 

pijí hodně kávy mohou očekávat stejné výsledky. Vzhledem k tomu, že u pacientů č.l a 

2 nebyl zjištěn abusus, nedá se posoudit vliv životního stylu na kvalitu jejich hojení. 

Pacientka č. 3 je nekuřačka a alkohol pije jen příložitostně. Konkrétním problémem u 

této pacientky je ovšem stafylokoková infekce a zhoršená kvalita hojení všeobecně. 

Rychlost a kvalita hojení měkkých tkání je další důležitou individualitou. 

Některým pacientům se jizvy formují rychle a pevně, jiným zas pomaleji, jejich jizvy 

jsou jemné a křehké, s velkým rizikem šlachové ruptury. Dále pak pacientova motivace 

a schopnost dodržování postoperačru'ho programu je velice důležitým faktorem úspěšné 

rehabilitace. Harris (1999) potvrdil svůj názor při zjišťování etiologie akutní ruptury 

tenosutur, že přibližně v polovině případů ruptura nastane následkem chyby způsobené 

nepochopením, respektive nespoluprací pacienta. Spekulativní je zde opět případ 

pacienta č. 3 a nastávající otázka zda vznikla ruptura šlachy nespoluprací pacienta? 

Nehodu, která vznikla největší pravděpodobností nešťastnou náhodou bych 

nepovažovala za nespolupráci, případně za nepochopení dodržování následné terapie. 

Každý pacient má také jiné představy o rehabilitaci a je důležité rehabilitační 

program přizpůsobit možnostem a schopnostem pacienta tak, aby terapeut dosáhl 

určených cílů. 

V plánování rehabilitačru'ho programu je také nutné vzít v úvahu zda je sociálně 

ekonomická situace pacienta příznivá, zda má pacient zdravotní pojištění, podporu 

rodiny, zda pacient žije sám a musí být sám pro sebe samostatný a soběstačný, aj. 

Příkladem nám může být pacient č.2. Neznáme zázemí, ani přesné detaily sociálně 

ekonomické situace pacienta, ale z kazuistiky je pravděpodobné, že nejspíše 

z finančního hlediska pacientka odmítla absolvovat následnou rehabilitaci v ÚCHR a 

vyhledat odbornou pomoc v místě bydliště. Domnívám se, že právě tento přístup vedl 

k neúpěšnému výsledku TAM poraněného prstu. 
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Faktory, zajímající hlavně nás - fyzioterapeuty jsou faktory spojené právě 

s pooperační terapií. Důležité je načasování. Čím dříve se pacient podrobí terapii, tím 

rychleji bude docíleno zvýšeného rozsahu pohybu a urychlení hojení (Hunter, 2002). 

Pakliže rehabilitace začne týden po chirurgickém zákroku, je pravděpodobnost následné 

ruptury, případně další komplikace mnohem větší. Strickland, Glogovac a další 

(Bánský, 2006) ve svých studích dokázali, že časná pasivní mobilizace vede k zlepšení 

totální aktivní hybnosti izolovaných poranění FDP. 

Tímto se nabízí otázka, zda mohlo dojít k ruptuře šlachy u pacienta č.3 na 

základě jiných faktorů, než neúspěšné chirurgické lécoy? U pacienta č.3 došlo k aktivní 

mobilizaci až tři týdny po úrazu, bez předcházející pasivní mobilizace. Můžeme se tedy 

domnívat, že ruptura šlachy nemusela vzniknout pouze neúspěšnou chirurgickou 

léčbou, ale také špatným zatížením šlachy v době jejího oslabení. Přesto, že k ruptuře 

šlachy došlo 24.den po chirurgickém zákroku, přikládám důležitost tvrzení, že pevnost 

místa sutury klesá dle Bánského o 10-50% mezi 5. až 21. dnem, ale nemusí při 

adekvátně zatěžované šlaše. 

Pooperační rehabilitační metody musí být vybírány dle zkušenosti a znalostí 

terapeuta tak, aby co nejlépe odpovídali potřebám pacienta. Ne každé šlachové zranění 

může být léčena stejným způsobem. Nejlepším přístupem je kombinace několika 

technik odlišných protokolů. 

Na výběr je několik druhů protokolů, které se dají využít. Protokol dle Durana a 

Housera překonal svými výsledky statickou fixaci. Zastánci kontrolovaného aktivm'ho 

pohybu prstů jsou zas přesvědčeni, že jejich techniky mají za následek větší klouzání 

hojící se šlachy, vzniká při ní méně adhezí a schopnost šlachy dosáhnout při aktivním 

pohybu pevnosti je stejná jako u protokolů využívající pasivní pohyb (Green,2005). 

Urbaniak (2004) píše, že cílem léčebné intervence je dosáhnutí primárního ošetření 

flexorového poranění a aplikace dynamické fixace. Dodává, že tímto už není potřebný 

žádný další výkon. Y en (2008) ve své studii porovnával časnou aktivní mobilizaci 

s mobilizací dle Kleinerta. Po sedmi měsících byl totální aktivní rozsah pohybu prstu 

90% oproti zdravému prstu kontralaterální ruky, u K.leinertovi metody pouze 40%. 

Osada (2008) odoperoval 27 flexorových poranění s šestivlákennou suturou a k 

následné rehabilitační intervenci byla použita časná aktivní mobilizace. Hodnocení dle 

Stricklanda bylo v 17ti případech úspěšné, v 9ti případech dobré a jen 1 případ skončil 
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neúspěšně. Wittemann (1996) porovnával rehabilitační protokol dle Kleinerta 

s Washingtonovým režimem. Výsledky totálního aktivního pohybu byly u 

Washingtonovy metody o 27% vyšší než u Kleinertovy metody. Z předešlých studií 

plyne, že kombinace několika technik spojených s časnou aktivní rehabilitací je 

nejideálnější cestou k dosáhnutí těch nejlepších výsledků totálnťho aktivm'ho pohybu 

ruky. 

ÚCHR ve Vysokém nad Jizerou využívá především dynamické dlahování dle 

Kleinerta. Specifikou tohoto ústavu je ale také péče o otok a měkké tkáně. Další 

zajímavostí je využití motodlahy, která zvyšuje pasivní rozsah pohybu ruky a v České 

republice je dostupná pouze na dvou pracovištích. Specifická léčebná intervence 

ÚCHR byla aplikována na pacienty zmiňované v této diplomové práci. Otázkou 

vyvstává, zda je tato intervence správná a úspěšná? Z předcházejících studií je patrné, 

že Kleinertova metoda sklízí své úspěchy a má svůj opodstatněný důvod k využití, není 

ovšem metodou jedinou a nejúspěšnější. Vzhledem k faktu, že úspěšnost rehabilitační 

intervence u pacienta č.l byla 69%, u pacienta č.2 48% a u pacienta č.3 77%, ptám se 

zda jsou tyto výsledky uspokojivé?Úspěšnost rehabilitační intervence byla posuzována 

dle upraveného sytému TAM. Dle V élého je součet fyziologických rozsahů všech 

kloubů prstů 240-260st., dle ASSH (American Society for Surgery ofthe Hand) 260st. 

a dle studií Smrčky (1999) vychází fyziologický rozsah pohybu pro druhý prst 

v průměru na 254st. a pro pátý prst na 253st. Hodnocení TAM dle ASSH, které bylo 

použito i v této diplomové práci je vůbec nejpřísnějším klasifikačním systémem 

hodnotící rozsah aktivního pohybu (Hunter, 2002). Dle tohoto hodnocení je úspěšnost 

rehabilitační intervence u !.pacienta je dobrá, tedy uspokojivá, u druhého pacienta 

neuspokojivá a u třetího pacienta velmi dobrá, taktéž uspokojivá. Pakliže bych ale 

posuzovala úspěšnost rehabilitační intervence dle modifikovaného Stricklandova 

systému (viz příloha č.l4), u pacienta č. 2 by úspěšnost 25.7% byla dle daných kriterií 

uspokojivým výsledkem. 

Pokládám si však otázku, z jakého důvodu byla rehabilitační intervence dle 

upraveného klasifikačního systému TAM u pacienta č. 2 neúspěšná? Jak už jsem 

zmínila, jedním z důvodů může být volba chirurgické léčby a prvotní sutura kůže, 

dalším faktem k zamyšlení je délka dlahování. Standartní doba pro aplikaci dynamické 

dlahy je 4. až 5. týdnů. U této pacientky se doba dlahování prodoužila až na týdnů 
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sedm. Mohlo tak dojít k výraznější flekční kontraktuře a znesnadnění aktivního pohybu 

jak v PIP, tak DIP kloubu. Dalším faktorem, který mohl zapříčinit neúspěšnost 

rehabilitace je neobjasněná tíživá socioekonomická situace a pravděpodobná 

nespolupráce pacientky. 

Jako druhý protipól bych ráda uvedla velmi uspokojivý výsledek rehabilitační 

intervence u třetího pacienta. Zjakého důvodu byla rehabilitační intervence dle 

upraveného klasifikačního systému TAM u pacienta č.3 úspěšná?! přes veškeré vzniklé 

komplikace bylo ve snaze terapeutů i pacientky udržovat po celou dobu terapie pasivní 

rozsah pohybu. Domnívám se, že tento přístup vedl k následnému úspěšnému aktivnímu 

rozsahu pohybu. Délka dlahování u šlachového štěpu se snížila na 3 týdny a pacientka 

dříve začla s aktivní rehabilitací, než se tomu stalo např. u pacientky č.l. Z tohoto 

soudím, že délka dlahování a včasnost aktivní rehabilitace mají vliv na funkčnost ruky. 

Důležité je však posoudit individualitu pacienta a přizpůsobit rehabilitační intervenci 

chirurgickému zákroku, délce hojení, schopnostem pacienta, ale také schopnostem 

fyzioterapeuta. 

Bylo by zajímavé využít rehabilitační metody časné aktivní mobilizace, 

případnou elektrickou stimulaci, která je obh'bená především ve Francii a ověřit, zda by 

tyto rehabilitační přístupy vedly k efektivnějším výsledkům a třeba i 100% návratnosti 

rozsahu pohybu poraněné šlachy. 

Hlavními stavebními kameny pro úspěšnou léčebnou intervenci je tedy na míru 

ušitý cvičební plán. Jedinečnost anatomie, jedinečnost zranění, chirurgického zákroku a 

fyziologické reakce vyžaduje nehledě na psychologickou reakci individuální přístup, 

který přispívá k úspěšnému zotavení tkáně ohybové šlachy. Dosud zveřejněná klinická 

literatura obhajuje jedno všeobecné pooperační schéma či zápis, aniž by brala v úvahu 

existenci zcela individuální fyziologické tkáně či biologických reakcí. Záznamy 

zakládající se na časových údajích činí danou problematiku dále složitější tím, že 

poukazuji na čas uplynulý od data chirurgického zákroku, když předepisují terapeutické 

cvičení, spíše než aby poukazovaly na rozdílné reakce jednotlivých tkání. 

Experimentální modely zmiňují různorodost reakci, ačkoli vědecké modely reakční 

odchylky předem vylučují a obhajuji klinické důsledky, které jsou výsledkem 

souhrnných biologických informací, a které nepřipouští individualizaci tkáňových 

reakcí. 
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Jednotlivá přizpůsobení pooperační péče by se mohla systematicky zavádět, pokud by 

rehabilitační cvičení byla řazena podle kritérií vnitřních sil aplikovaných na šlachových 

suturách (Lieber, 1999), a pokud by byla dostupná klinická metoda pomáhající zajistit 

optimální použití síly. Pokud by byl dostupný takovýto systém, mohli by být oni 

pacienti s atypickou biologickou reakcí léčeni mnohem účinněji a efektivněji s mnohem 

menšími obavami z ruptury šlach anebo peritendinózních srůstů. Odkazuji proto na 

studie Gail Grothové, která poukazuje na rozdílnosti zatížení šlachy při různých 

rehabilitačních postupech. 
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6 Závěr 

V rámci stanovených hypotéz, bylo potvrzeno, že chirurgická léčba je důležitým 

faktorem, který má vliv na vyvíjející se funkčnost ruky a rehabilitační intervence je 

důležitým faktorem pro maximalizaci funkčního výsledku. Potvrdilo se také, že 

rozdílnost rehabilitačních postupů, délka imobilizace a následné mobilizace má vliv na 

funkčnost ruky. 

Přínosem této práce je poukázání na některé rehabilitační protokoly, které dosud 

v české literatuře nebyly zveřejněny. Ne každé šlachové poranění by mělo být léčeno 

identickou metodou. Ideální je kombinace technik z různých protokolů s využitím 

technik aktivní mobilizace. Proto se domnívám, že by bylo přínosné aplikovat aktivní 

rehabilitační metody i u nás v České republice. Otázkou však zůstává, zda vůbec stojí za 

pokus tyto rehabilitační postupy aplikovat na naše pacienty, když můžeme být 

spokojeni s dosavadní rehabilitační intervencí dle Kleinerta, Durana a Housera. 

Cílem této práce bylo podat ucelený náhled akutního poranění flexorového 

aparátu ruky v zóně I a II, podat ucelený náhled rehabilitačních postupů a na 

kasuistikách 3 pacientů zhodnotit léčebnou intervenci. Výsledky u dvou ze tří pacientů 

byly uspokojivé a rehabilitační intervence by se tak dala považovat za úspěšnou. Dle 

Bánského je ale i přes výrazné pokroky v chirurgické intervenci, ve znalostech hojení 

šlach a aplikací časných dynamických rehabilitačních protokolů, stálou komplikací 

výskyt adhezí, kloubní ztuhlosti a sníženého rozsahu pohybu. 

Na úplný závěr bych chtěla znovu připomenout, že úspěšnost léčebná intervence 

je závislá na úspešnosti jak chirurgické, tak rehabilitační intervence. Je proto nutné pro 

maximalizaci funkčního výsledku ve vzájemné kooperaci zdokonalovat znalosti v obou 

vědních oborech. 
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8 Seznam zkratek 

CNS ................................................ centrální nervová soustava 

dig .................................................. digitální 

DIP ................................................. distální interfalangeální 

dx ................................................... dexter 

FDP ................................................ flexor digitorum profundus 

FDS ................................................ flexor digitorum superficialis 

hl .................................................... hluboký 

IP .................................................... interfalangeální 

m., mm ........................................... musculus, musculi 

MCP, MP ....................................... metakarpofalangeální 

n ..................................................... nervus 

N ..................................................... plný rozsah pohybu 

PIP .................................................. proximální interfalangeální 

rad. . ............................................... radiální 

sin ................................................... sinister 

TENS ............................................. transkutánní elektroneurostimulace 

t.-k ................................................. temenokostrční délky 

ÚCHR a PCH ................................. Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie 

VŠT ................................................ volný šlachový transplantát 
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1 Přílohy 

Příloha č. 1 - Anatomie kostí ruky (převzato z R. Čihák: Anatomie 1., 2001) 
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Pn1oha č. 2 - Anatomie svalů ruky (převzato z R. Čihák: Anatomie 1., 2001) 
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Příloha č. 3 - Palmární aponeuróza (převzato z H.M.Schmidt: Chirurgische Anatomie 

der Hand, 1992) 
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Příloha č. 4 - Palmární aponeuróza, Graysovy a Clelandovy vazy (převzato z H.M. 

Schmidt: Chirurgische Anatomie der Hand, 1992) 

Fasc•cuh longitudinales 

Lig. carp1 palmare -------1 

IV 

- - - Lig. phalangeale propnum 

vertika!e Verspannungsfasern 
zur Haut 

Ug. metacarpale 
transversum superficiale 

(Lig. natatorium) 

Thenarfaszie mit 
Vr:!rstarkungszilgein 



Příloha č. 5 - Variabilita šlachových pochev (převzato z H.M. Schmidt: Chirurgische 

Anatomie der Hand, 1992) 

v 



Příloha č. 6 -Variabilita chiasma tendineum (převzato z H.M. Schmidt: Chirurgische 

Anatomie der Rand, 1992) 

Příloha č. 7 - Deformity prstů - klinodaktylie a brachydaktilie s aplazií nehtových 

lůžek 

(převzato z http:/ /commons. wikimedia.org/wiki!Image:Klinodaktylie.jpg) 
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Příloha č. 8 - Mechanismus pohybu prstu (převzato z H.M. Schmidt: Chirurgische 

Anatomie der Hand, 1992) 
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Přfloha č. 9 - Typy šlachových sutur (převzato z R.Bánsky, Chirurgia flexorového 

aparátu, 2006) 
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Ph1oha č. 10 - Kopie informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 
a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 
k vyšetřeni a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlfžení do Vaši 
dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povoláni 
v rámci praktické výuky a s uveřejněnfm výsledků terapie v rámci magisterské práce 
na FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 
vyšetřeni a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním 
podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně 
vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla 
jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 
souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 
Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a 
s uveřejněnfm výsledků terapie v rámci studie. 

Datum: ............................. ............ ... . 

Osoba, která provedla poučení: Bc. Pavla Znášiková 

Podpis osoby, která provedla poučeni: ..................................... .... . 

Vlastnoruční podpis pacienta /tky: ...................... .................... . 
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Příloha č.ll - Klasifikační systém TAM (převzato z V.Smrčka: Flexory ruky, 1999) 

a) rozsah pohybu 
ZDRAVÝ (Z) prst druhé ruky 
Z TAM = Z - MP + Z - PIP + Z - DIP 
I např.: 

260=80+110+70) 
MP, PIP, DIP .... klouby prstu 

PREOP fpředoperačně - R> 
R TAM = R - MP + R - PIP + R - DIP 

PO STOP t po operaci - PR) 
PR TAM = PR - MP + PR - PIP + PR - DTP 

b) procenta 

PREOP t;~ = RTAl\1 

ZTAM 
X }QQ 

POSTOP fJf = PR TAM x 100 
ZTAM 

PROCENTO ZLEPŠENÍ = POSTOP fk - PREOP (k 

cl stupnice 

Jestliže 

POSTOP 9(. = 100 fk zdravé ruky, pak výsledek je .. EXCELENT 
fvýborný) 

POSTOP 7r > 75l/r zdravé ruky, pak výsledek je ... GOOD 
(velmi dobr.Ý) 

POSTOP l'h >50 lff zdravé ruky, pak výsledek je ... FAIR (dobrý) 

POSTOP lh ;:: PREOP f7, " < 50 1,:f, výsledek je ... POOR 
(uspokojivý) 

POSTOP lk < výsledek je ... WORSE 
f ne uspokojivý) 

> větši než 

;:: větší než či se rovná 
1\ ~ ~ a soucasne 

< menši než 

X 



Pfíloha č.12 - Washingtonův režim (převzato z metodologických listů z Fakultní 

nemocnice Ostrava Poruba) 

.... 
Casná aktivní flexe po poranění tlexorů 

Předpoklady: 
1. žádn~ Jnpron>JnJ poran~ni cé,·. J....o~ti. kll;ubil. 
2.. zala "Yh('' ujki měkké tkáně 
3. korektní steh Four Strand / llostatečně p~vn) . kvalito~ šit)·/ 
4. kooperativní padrnt 
5. objasnění cel~h\) tné\:hanismu rhc pa"·i~ntu\ i 
(). rhc J.K•uLo.' u .. c~hápavSch"' paci\:ntU 
7. pravidt'ln\! kontrol} 

Provedení: 
Wa:;hingt.msk~· róim a sou-:a:-nč od J. puopcračního Jnt:: ~lkti\llÍ ne},.C' 
poranťn)'ťh prstu \ plnem rozsahu možné pohyb ll\ l'sti . 
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"W ASHlNGTON - REZIM41
" 

.., , 
REHABILITACE PO SUTURE FLEXORU 

II.- V. PRST 

1.-2. pooperuční den - sádra 

2.den: 
dorzální termoplasto\ á dlaha 
1.-IV. zona : 
3U --lO Si. tlCXI. \' ll:ipěstl. t1exi2' 41) st.\ rvtP \...L. PlP a DIP kl . 
t ma i -.r h:: pl u s ,. 
V.zona: 
.:!0 ~~ .Lkxť v óp~~li. ne:...:- 40 st. ' MP kl. PJP a DI P kl. 
rixa(e prstu húc:k;. n gumickmni 
- př; pnran~ni ll. fi ..... ~j.:m~ jen ILpr:-:t 
- ph poran~ní HL- V. ptstu tixuJcm.: liL IV.. a V. St.IU~":asné 

noční polohovací dlaha: act J.-V. :zona, ale PlP. OJP kl. v extenzi (i ~>L 

pozn.: kontrola 'Š\.~ch drobných zmčn 

3. pooperační den až 2.t)·den 
LTV 
aJ ergoterapeutem 
akti' ne .;:hráni!ná e.xlcnz.: a pa~ivní uvolnění do flexe gumičkou 
ext. a tl. cvičení provádíme jen pod odpovíd~jidm ll\l)lněni! VF .7.ápé:;t1: 
proc' íc~ní átpěsti -..·e v;ech rovinJťh při současn~ m<r:, . pa.., fle\Í prslťl 
b/ pacientem 
! Ox d~rm(; ~tii.Jnu hudinu pal'. dotažení a akt. c~l.~nzl..' p<) Jiahu 
l.t)·den cvičení ioi ergo denně. 2. týden obden 
po.tn.: pra\iJť!nc Jwntwly dlah~ a napětí gumiček 

3.tjden: 
pokračovaní ~..It:;má~ i lh) c\ i~ebního programu 
2x až 3x tj dně E:r~oterapie 
a/ při plně možné extenzi : 
na~ta\ení terap~o•uh.:m chráněného pasivního cvičení 
pasivniho dotai.~ní 
b/při deficitu e:\tenze : 
pokra.cuj<.>mc p':s. metodikou a.t Jl\ kon~~, -Lt~ dne : akt.t1 a pal'. ť.\ t J 
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od začátku ~.t~·dne: 
Lah~j-.:ní akti' niho nii:~m tkx~. akti\ni cvi~t·ní cxil.'nL.e a.! pll dlahu 

4.-5.týden 
.l .'při plni! lkxi ot.lstraněni gumicek . ale ponťchám dlah~ 
b· při tlekčrum Jdicitu ponecháni gumiček až dt) konce 5.t)'dne 

6.t)'den 
modifikace dorzální dlahy 
- dtpčsti \' nulovém postaveni. MP kl. n: fl20 ~~L PiP a DIP kL \' O st. 
od.,.tranění noční dlahv 
J·Hnád pmgram iak'' 4.5 t~dcn 
po:.t:n. : léébajízev. dcsenzihíiizac~ 

7.tj·den 
odstranění dorzální dlah~·. zahájeni funkční ergo 
\!">ičcbni prLlgrum ndpovid~jici inJívidtllilním funk(nim nárolo.um 
bez jak-ékoliv zátěZt' i ph plném ruL,ahu pohyhu 
poLn.: robturou ohrožený tj·den !!! 

8. - ! 2.tjrden 
postupné stupňtwáni 1atěžc. mt:teni sil~ sti:\ktt 
ult'n~cm rehabilna~c \ zá'. isJ.)stí na zamesmání a funkcnim výslt!dku rhc 
po.1.n.: ') hotonmt '.'Olámi dlahy při potřeb~ 7kpkm a udržení RJ} du ext~nze 
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Přfloha č. 14 - Modifikovaný Stricklandův klasifikační systém 

Exccllent 
Good 
Fair 
Poor 

Excellent - výborný 
Good-dobrý 
Fair - uspokojivý 
Poor- špatný 
Degrees -stupňů 

75% to 1 OO'k 
50o/c to 749C 
25% to 49~ 
<25% 

XV 

I 32+ degrees 
88 to 131 de2rees ... 
44 to 87 degrees 
<44 degrees ... 


