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Abstract

Title of bachelor‘s thesis: Physiotherapy after plastic of anterior cruciate ligament

Baccalaureate

work describes survey

techniques of

physiotherapy after anterior

cruciate ligament plastic. Work is divided into a general part, which contains anatomy
and biomechanics of knee joint , than chapter focused at injury and replace of
anterior cruciate ligament. Special part is concentrated at very phyziotherapy. Now
examination of knee joint and survey techniques of physiotherapy after anterior
cruciate ligament plastic. In next chapters ensues case reports of patiens.

Key words: knee joint, anterior cruciate ligament, phyziotherapy, replace of anterior
cruciate ligament
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1. ÚVOD
Kolenní kloub se svoji stavbou řadí mezi nejsložitější kloub lidského těla. Jeho
stabilitu zajišťují dynamické a statické stabilizátory. A právě přední zkřížený vaz mezi
ně patří.
Vlivem neustále se zvyšujících nároků, které především při sportu na kolenní
kloub vznikají, stále častěji dochází k poranění měkkých struktur kolenního kloubu a
právě přední zkřížený vaz je poraněn nejčastěji. Mezi nejrizikovější sporty můžeme
zařadit například: fotbal, tenis, veškeré lyžařské disciplíny,…
K ruptuře předního zkříženého vazu nedochází pouze u vrcholových sportovců,
ale především u běžné populace při sportovních aktivitách, které neprovádí často. Úrazy
jsou pak následkem nedostatečné nebo dokonce žádné pohybové přípravy (kondiční
trénink, protažení, …).
Důležitým rozhodnutím u ruptury předního zkříženého vazu je zvolení následné
terapie. V úvahu připadají dva základní možné postupy- konzervativní nebo
chirurgický. Rozhodujícím pro operaci je především pohybová aktivita pacienta, stav
nestability kloubu, přidružené poranění kolenního kloubu.
Úkolem fyzioterapie se stává dosažení maximálního rozsahu kloubu, navrácení
svalové síly. Tedy vytvořit takový fyzioterapeutický plán, který bude pro pacienta
vhodný a pomůže mu k obnově plně funkční dolní končetiny, a tím k navrácení do
aktivního společenského, pracovního a sportovního života.
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Část obecná
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2. ANATOMIE KOLENNÍHO KLOUBU
2.1. Artikulující kosti
Kolenní kloub je kloub složený a má velmi složitou stavbu. Tvoří ho tři
artikulující kosti: femur, tibia a patella, které společně vytvářejí femorotibiální,
femoropatellární skloubení.

2.1.1. Femur
Distální konec femuru tvoří část kolenního kloubu (hlavici). Tento mohutný
konec je tvořen mediálním a laterálním kondylem. Na ventrální straně je spojuje facies
patellaris, což je plocha určená pro patellu. Dorzálně jsou odděleny zářezem fossa
intercondylaris femoris, v které jsou uloženy oba zkřížené vazy. Laterální kondyl stojí
sagitálně, kdežto mediální kondyl se k laterálnímu směrem dopředu zakřiveně
přibližuje. Na obou kondylech prominují kloubní plošky epikondylus medialis a
leteralis. Z mediálního epicondylu začíná vnitřní postranní vaz a vnější postranní vaz
z epicondylu lateralit. Mezi epicondylem a hranou plochy laterálního kondylu je mělký
žlábek sulcus m. poplitei, kde je uložena šlacha stejnojmenného svalu.
Kloubní plocha pro patellu je ve svém středu prohloubena ve žlábek sulcus
femoralis. Ten probíhá od horního okraje kloubní chrupavky a distálně je zakončen
ostrou horizontální hranou fossa intercondylaris, která je prohloubena v místě, kde při
plné extenzi naléhá na přední zkřížený vaz a vytváří Grantův žlábek.
Od meniskotibiální plochy obou kondylů je artikulační plocha pro čéšku
oddělena slabě znatelnými hranami linea condylopatellaris medialis et lateralis, které
jdou do fossa intercondylaris.
Kloubní chrupavka dosahuje ve střední části kondylů a ve středu sulcus
femoralis tloušťku až 3,5 mm a směrem k okrajům klesá na 2 mm. Nejslabší je v oblasti
linea condylopatellares.

2.1.2. Tibie
Proximální část tibie proti diafýze značně rozšířena a má až kyjovitý tvar. Je
tvořena mediální a laterálním kondylem. Přesah laterálního kondylu je vůči diafýze
větší, protože vybíhá směre k fibule. Ventrální plocha proximální části tibie vybíhá
11

v mohutnou drsnatinu tuberositas tibie, místo úponu ligamentum patellae. Laterálně a
proximálně od ní, na přední ploše zevního kondylu těsně pod okrajem kloubní štěrbiny,
leží drobná vyvýšenina tuberositas tragus iliotibialis. Kloubní plochy jsou skloněny 10°
dorzálně. Kloubní plochy obou kondylů jsou odděleny sagitálně probíhající drsnou
plochou area intercondylaris. Centrum této oblasti tvoří eminentia intercondylaris,
zvedající se na rozhraní její střední a dorzální třetiny. Její nejvyšší body jsou
tuberculum intercondylare mediale et laterale. Vnitřní plocha mediálního hrbolku je
kryta kloubní chrupavkou a tvoří vlastně zevní ohraničení kloubního povrchu
mediálního kondylu tibie. Zevní plocha tuberculum laterale tvoří mediální ohraničení
kloubní plochy laterálního kondylu tibie. Na jeho dorzální okraj se upíná část zadního
rohu zevního menisku.
Ventrálně před intercondylickou vyvýšeninou leží area intercondylaris anterior,
dorzálně pak menší area intercondylaris posterior. Jsou to plochy, na které se upíná
přední roh mediálního menisku, zadní roh vnitřního menisku a zadní zkřížený vaz.
Kloubní plocha mediálního kondylu tibie má oválný tvar a je delší než kruhovitá plocha
laterálního kondylu tibie.
Kloubní chrupavka je nejvyšší v centru obou artikulačních ploch. Směrem
k periferii její tloušťka klesá až na 1 mm. Chrupavka nepřesahuje okraje obou kondylů.
Výjimkou je dorzální okraj laterálního kondylu tibie, kde přechází na dorzální plochu
kondylu.

2.1.3. Patella
Čéška, největší sezamská kost lidského těla, má zhruba tvar trojúhelníku. Na
přední plochu facies anterior se upíná hlavní část šlachy m. quadriceps femoris. Přes
drsnou, cévními otvory perforovanou přední plochu čéšky, přecházejí do ligamentum
patellae povrchové snopce šlachy m. rectus femoris. Zadní kloubní plocha facies
articularis, artikulační plocha, přiléhá k prohnuté facies patellaris femoris. Kloubní
plocha je rozdělena hranou crista patellae na dvě fasety, z nichž větší je laterální faseta.
Kloubní chrupavka dosahuje v centrální části čéšky tloušťky 4 – 7 mm,
k periferii se postupně snižuje.
(1, 3, 4,)
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2.2. Vazivový aparát kolenního kloubu
Jde o nejmohutnější a nejsložitější vazivový aparát ze všech končetinových
kloubů. Vazivový a svalový aparát dává stabilitu kolennímu kloubu, zatím co tvar
kloubních ploch se na stabilitě vůbec nepodílí. Stabilizátory můžeme rozdělit na
kapsulární: kloubní pouzdro, postranní vazy, svaly a jejich fascie a na nitrokloubní:
zkřížené vazy a menisky. Dalším možným dělením je funkční dělení na: stabilizátory
pasivní (vazy kolenního kloubu a menisky) a stabilizátory dynamické (svaly a jejich
fascie). Základem statických stabilizátorů je kolenní pouzdro, které je zesíleno řadou
vazů. Jedná se o samostatná ligamenta nebo vazivové zesílení kloubního pouzdra.
Nejvýznamnějšími statickými stabilizátory jsou zkřížené a postranní vazy.

2.2.1. Kloubní pouzdro
Dutina kolenního kloubu je největším synoviálním prostorem lidského těla.
Začíná na femuru ve vzdálenosti 1 až 1,5 cm od okrajů kloubní plochy. Kloubní dutinu
můžeme rozdělit na větší přední část a dvě menší dorzální části. Přední a zadní část jsou
od sebe odděleny kondyly femuru a zkříženými vazy. Ventrální plocha vybíhá
proximálně v recessus suprapatellaris.
Pouzdro srůstá s oběma menisky. Výjimku tvoří přední a zadní rohy obou
menisků. Tím je kloubní pouzdro rozděleno na část femoromeniskální a menší část
meniskotibiální.
Na tibii se upíná kloubní pouzdro zhruba 0,5 cm od okrajů kloubních ploch.
Pouze u reccessus subpopliteus na zadní ploše laterálního kondylu a dále u přední
plochy tibie, úpon pouzdra sestupuje téměř k tuberositas tibie. Patella je zasazena do
ventrální části pouzdra, které těsně lemuje kloubní chrupavku.
Přední část pouzdra až do úrovně obou postranních vazů je velmi slabá a teprve
od těchto míst nabývá na tloušťce. Nejsilnější je v dorzální části, kde nad oběma
kondyly femuru vytváří mohutné vazivové slupky.

2.2.2. Kapsulární vazy
Ligamenta kloubního pouzdra jsou vazy, které zesilují povrch pouzdra a v řadě
případů s ním i intimně souvisí.
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Zesilující aparát na přední straně kolenního pouzdra:
•

M. quadriceps femoris- je hlavním dynamickým stabilizátorem čéšky. Na čéšku se
připojuje jako ligamentum patellae a dál se upíná na tuberositas tibie.

•

Ligamentum patellae- povrchová část vazu přichází přes ventrální plochu ze šlach m.
rectus femoris. Hluboká vlákna začínají přímo od apexu čéšky. V těchto místech má
vaz největší šířku (3 cm). Délka se pohybuje od 4 do 7 cm, tloušťka od 3 do 8 mm.
Nejsilnější je vaz ve své střední části. Přední plocha vazu prominuje přímo pod kůži.
Dorzální plocha je oddělena od kloubní dutiny Hoffovým tělesem.

•

Retinakulum patellae- pruhy zesilující přední plochu kloubního pouzdra. Jdou po obou
stranách čéšky od m. quadriceps femoris k tibii. Rozlišujeme povrchnější retinacula
longitudinalia a hlubší retinacula transversa, které jdou od epikondylů napříč k čéšce.

Zesilující aparát na stranách kolenního pouzdra:
•

Ligamentum collaterale mediale- tvoří ho přední vertikální a zadní šikmá krátká
vlákna, dohromady dávají vazu trojúhelníkovitý tvar. Vaz začíná na mediálním
epikondylu femuru. Upíná se do kortikalis diafyzi zhruba 6 cm pod kloubní štěrbinou.
Horní šikmá vlákna směřují od mediálního epikondylu femuru dorzodistálně a upínají
se na mediální kondyl tibie. Jejich zadní okraj přechází plynule do pouzdra a jeho
prostřednictvím je spojen s mediálním meniskem. Do stejného místa se upínají zadní
šikmá vlákna, která jdou od tibiálního úponu předních vertikálních vláken.

•

Ligamentum collaterale laterale- začíná vějířovitě na laterální epikotylu femuru.
Směřuje distálně a lehce dorzálně. Upíná se na hlavičku fibuly, zhruba 1 cm ventrálně
od jejího apexu. Distální třetina vazu je kryta úponovou šlachou m. biceps femoris.
V úrovni kloubní štěrbiny je mezi vazem a pouzdrem tukové vazivo s cévami pro
kolenní kloub. Při extenzi kolene je dobře hmatný.

•

Tracus iliotibiali- je poměrně složitě uspořádán. Střední proximální část tvoří fascie m.
gluteus medius, do které z ventrální strany upíná tensor fascia late a dorzálně povrchové
snopce m. gluteus maximus. Vlastní iliotibiální trakt začíná až od trochanteru major.
Tato střední část, kterou tvoří snopce stehenní fascie, se distálně zužuje. Ventrálně
14

přechází do fascia lata. Dorzálně pokračuje do laterálního intermuskulárního septa.
Střední část je v celé délce fixována septem k linea aspera femuru. Distální část tvoří
úpon iliotibiálního traktu. Ventrální část traktu se obloukovitě stáčí k patele. Těsně nad
ni jsou většinou srostlé s m. vastus lateralis.
•

Šikmý kapsulární vaz- představuje zesílená femoromeniskální vlákna dorzální třetiny
pouzdra. Probíhají od mediálního epikondylu femuru dorzodistálně a upínají se na
posteromediální okraj vnitřního menisku a částečně až na horní okraj mediálního
kondylu tibie. V místě mezi šikmým kapsulárním vazem a vnitřní postranním vazem je
kloubní pouzdro zeslabené.

Zesilující aparát na zadní straně kolenního pouzdra:
•

Ligamentum popliteum obliquum- nejde o vaz v pravém slova smyslu. Je jednou
z úponových částí m. semimembranosus. Svou přední plochou přirůstá tento silný vaz
ke kloubnímu pouzdru. Směřuje proximálně, až k začátku laterální hlavy m.
gastrocnemius, kde se vytrácí v pouzdře.

•

Ligamentum popliteum arcuatum- jedním cípem (retinaculum lig. poplitei arcuati)
začíná na apexu fibuly. V této části se dělí na dvě části přední a zadní raménko.
Pokrývají dorzální plochu šlachy m. popliteus. Přední raménko se stáčí k zevnímu
postrannímu vazu a upíná se na femur. Zadní raménko běží po horním okraji svalového
bříška m. popliteus a ztrácí se pod ligamentum popliteum obliquum.

2.2.3. Zkřížené vazy
Jsou nejvýznamnějšími stabilizátory kolenního kloubu. Jsou uspořádány ve fossa
intercondylaris femoris a jejich uspořádání se během pohybu mění. Leží mezi dvěma
listy synoviální membrány, které se na přední straně předního zkříženého vazu spojují a
vytvářejí plica synovialis patellae. V úrovni ligamentum transverzum genus přechází
v Hoffovo těleso, které vyplňuje prostor mezi ligamentum patellae a předním zkříženým
vazem.
Vazy jsou tvořeny kolagenním vazivem, kdy se kolagenní fibrily spojují ve vlákna a
tvoří fascikuly. Vlastní vaz vzniká z fascikulů, které jsou spojeny řídkou pojivovou
tkání, ve které probíhají cévy a nervová vlákna.
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•

Ligamentum crutiatum anterius- začíná na vnitřní ploše laterálního kondylu
femuru. Směřuje šikmo dolů, vpřed a lehce mediálně a upíná se na oválné políčko
v area intercondylaris anterior. Zadní konvexní okraj úponu vazu těsně lemuje okraj
kloubní chrupavky kondylu. Šířka vazu se pohybuje kolem 2,5 cm.
Dělíme ho na část anteromediální, která je delší má 3 – 4 cm, ale slabší. Při plné
extenzi tvoří přední a horní okraj vazu. Kratší, ale o to silnější je část
posterolaterálni, která při plné extenzi tvoří dorzální a spodní okraj vazu.

•

Ligamentum crutiatum posterius- vějířovitě odstupuje od předního okraje zevní
plochy mediálního kondylu femuru těsně při okraji chrupavky a od přední plochy
fossa intercondylaris femoris. Při svém začátku dosahuje vaz šířky kolem 3 cm a
nejslabší je ve střední části, kde má přibližně 13 mm.
Ligamentum jde kaudálně a dorzálně. Upíná se v area intercondylaris posterior a
některá úponová vlákna dosahují až 1,5 cm kaudálně pod úroveň kloubní štěrbiny.
Vaz dělíme na dvě části. Na kratší a silnější část posteromediální a poněkud slabší
část anterolaterální.
Zadní vaz je stejně dlouhý jako vaz přední, ale je téměř o třetinu silnější.
Z toho důvodu je považován za nejsilnější vaz celého těla.

2.2.4. Menisky
V kolenním kloubu máme dva menisky: meniskus medialis a leteralis. Oba mají
srpkovitý tvar a dají se rozdělit na tři části- přední roh, střední část a zadní roh. Na
průřezu mají klínovitý tvar, kdy ostrý klín směřuje do středu kloubní dutiny. Tímto
způsobem je kloubní dutina rozdělena na část femoromeniskální a meniskotibiální.
Femur a tibie spolu artikulují pouze v centru svých kloubních ploch. Bází menisky
srůstají s kloubním pouzdrem a jeho prostřednictvím i k jiným strukturám, které
pouzdro zesilují. Výjimku tvoří pouze úponové části předního a zadního rohu, které se
od pouzdra mírně vzdalují.
Menisky jsou tvořeny vazivovou tkání a to zejména kolagenními vlákny, která
při bázi odpovídají spíše vazivu, v centrální části vazivové chrupavce.
Úkolem menisků je rovnoměrně rozložit tlakové síly, působit jako tlumič,
napínat kloubní pouzdro a bránit jeho uskřinutí. Další jejich velmi významná funkce je
funkce stabilizační.
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Meniskus medialis- je větší než laterální meniskus. Má tvar písmene C. jeho přední roh
se upíná na plošku v area intercondylaris anterior a část vláken ještě vybíhá na přední
plochu tibie. Zadní roh je mohutný, ale těsně před úponem se zužuje do úzkého
provazce a upíná se v malé prohlubni v area intercondylaris posterior před úponem
zadního zkříženého vazu. Prostřednictvím pouzdra je spojen zadní roh s úponovou
šlachou m. semimembranosus.
Mediální meniskus je méně pohyblivý. Je to dáno stavbou mediálního
femorotibiálního klubu i fixací menisku. Oba jeho rohy jsou od sebe dosti vzdálené a ve
střední části je meniskus prostřednictvím kloubního pouzdra srostlý s postranním
vazem. Z této fixace (na třech místech) vyplívá jeho omezená pohyblivost.

Meniskus lateralis- úpony obou jeho rohů leží v těsné blízkosti a díky tomu připomíná
tvar písmene O. přední roh se upíná v blízkosti předního zkříženého vazu. Zadní roh se
upíná na plošku v area intercondylaris posterior a dále i na zadní okraj tuberculum
intercondylare laterale.
Zevní meniskus je oproti vnitřnímu menisku menší, ale zabírá téměř celou kloubní
plochu kondylu tibie. Výjimku tvoří pouze malá centrální část. V místě srůstu pouzdra
se zadním rohem začíná mediální část m. popliteus, která v této oblasti přebírá funkci
artikulačního svalu.
Tvar menisku, fixace jeho rohů téměř v jednom místě je společně se stavbou laterálního
femorotibiálního kloubu důvodem jeho pohyblivosti.

Vazy menisků:
•

Ligamentum transverzum genus- spojuje přední rohy mediálního menisku
s předním rohem laterálního menisku.

•

Ligg. meniskofemoralia- začíná na dorzálním okraji zadního rohu zevního menisku
a upíná se na zevní plochu mediálního kondylu femuru. Má dvě části. Ligamentum
meniskofemorale posterius probíhá po zadní ploše ligamentum crutiatum posterius a
ligamentum meniskofemorale anterius po ploše přední.

(1, 3, 4)
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2.3. Svaly kolenního kloubu
V okolí kolenního kloubu začíná nebo se upíná řada svalů. Dělíme je na
extenzory a flexory.

2.3.1. extenzory kolenního kloubu
•

m. quadriceps femoris- čtyřhlavý sval stehenní je nejmohutnější sval těla. Skládá
se ze čtyř hlav:
m. rectus femoris- začíná na spina iliaca anterior inferior. Je uložený povrchově na
přední straně stehna. Nad kolenem přechází v úzkou plochou šlachu upínající se na
bázi čéšky. Povrchové snopce přecházejí přes přední plochu pately do ligamenta
patellae.

m.vastus medialis- začíná na proximální části linea intertrochanterica a labium
mediale lineae asperae, tyto vlákna se upínají na mediální okraj báze čéšky.

m. vastus lateralis- začínají od proximální části linea intertrochanterica a labium
laterále lineae asperae a upíná se na laterální okraj čéšky.

m.vastus intermedius- je nejmohutnější a nejhlouběji uloženou hlavou. Začíná na
přední a laterální části těla femuru a upíná se na bázi pately.
ligamentum patellae je vlastním úponem svalu na tuberositas tibiae.

2.3.2. flexory kolenního kloubu
•

m. sartorius- dlouhý štíhlý sval jdoucí od spina iliaca anterior superior šikmo
spirálovitě po přední straně stehna na vnitřní stranu kolena pomocí pes anserinus na
vnitřní stranu tibie, pod kondyl.

•

m. gracilis- je to povrchový sval začínající na os pubis a se stupuje jako štíhlý pás
podél vnitřní strany stehna. Prostřednictví pes anserinus se upíná na vnitřní plochu
tibie za úpon m. sartorius.
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•

m. semitendinosus- začíná na tuber ischiadicum. Má dlouhou úponovou šlachu,
která zabírá přibližně polovinu délky svalu. Pomoci pes anserinus se upíná na
mediální stranu tibie.

•

m. semimembranosus- začátek svalu je tuber ischiadicum. Plochá začáteční šlacha
sahá téměř do poloviny své délky. Jde na mediální straně kolena a rozbíhá se ve tři
úponové pruhy. Mediální pruh se upíná po mediální ploše vnitřního kondylu tibie.
Střední pruh na zadní stranu tibie a laterální pruh na zadní stranu kolenního pouzdra
jako ligamentum popliteum obliquum.

•

m. biceps femoris- skládá se ze dvou hlav: caput longum, caput breve. Caput
longum začíná na tuber ischiadicum a caput breve ve střední třetině labium laterále
lineae asperae. Svaly se spojují ve společné bříško a směřují na zevní stranu
kolenního kloubu. Úponová šlacha vzniká poměrně vysoko a upíná se na caput
fibulae.

•

m. popliteus- jde od jamky na zevní straně laterálního epikotylu femuru, šikmo
mediodistálně, zadem přes kolenní kloub. Upíná se na zadní plochu proximální části
tibie. Sval podbíhá ligamentum colaterale fibulare a vysílá snopce do kolenního
pouzdra a k laterálnímu menisku.

•

m. gastrocnemius- jedná se o povrchovou část m. triceps surae, která má dvě hlavy:
caput madiale a laterale. Začínají na horním okraji obou kondylů femuru. Obě hlavy
svým tvarem vytvářejí reliéf lýtka. Distálně přecházejí v mohutnou šlachu tendo
Achillis, která se upíná na tuber calcanei.

•

m. plantaris- štíhlý sval začínající nad začátkem laterální hlavou m. gastrocnemius.
Podél jeho mediálního okraje jde dolů a přechází v tenkou šlachu upínající se na
tuber calcanei.

(1, 4)

19

2.4. Burzy
V okolí kolenního kloubu je několik burz a některé z nich komunikují s kloubní
dutinou.
Bursa suprapatellaris- zvětšuje recessus supprapatellaris kloubu.
Bursa praepatellares- odděluje jednotlivé vrstvy tkáně na přední straně pately a mohou
být navzájem spojeny.
Bursa infrapatelaris profundus- velký tíhový váček, který leží mezi přední plochou
horní části tibie a lig. patellae těsně nad jeho úponem.
Bursa anserina- je pod šlachami tvořícími pes anserinus.
Bursae lig. collateralis medialis superior et inferior- oddělují vaz od femoromeniskální
části pouzdra a šlachy m. semitendinosus.
Bursa m. semimembranosus medialis- v oblasti horního raménka mediální úponové
části šlachy m. semimembranosus. Distálně se zanořuje mezi šlachu a kost.
Bursa m. gastocnemii medialis- odděluje sval od dorzální části pouzdra těsně při jeho
začátku. Většinou komunikuje s kloubní dutinou.
Bursa m. semimembranosi lateralis- odděluje zevní okraj šlachy svalu od vnitřního
okraje mediální hlavy m. gastrocnemius. Často se spojuje s bursou m. gastrocnemii
medialis v bursu gastrocnemiosemimembranosa komunikující s kloubní dutinou.
Bursa m. bicipitis femoris inferior- malý tíhový váček.
Bursa m. poplitei- odděluje šlachu svalu od zevního postranního vazu.
Recessus subpopliteus- výchlipka kolenního kloubu zevně a vzadu. Má komplikovaný
tvar a může komunikovat i s tibiofibulárním skloubením.
(1, 4)

2.5. Cévní a nervové zásobení
Hlavni cévy a nervy probíhají ve fossa poplitea. Podkolenní jáma má rombický
tvar. Horní mediální část je tvořena m. semimembranosus a z laterální strany m. biceps
femoris. Distální část fossa poplitea tvoří obě hlavy m. gastrocnemius.

2.5.1. Cévní zásobení
Kolenní kloub je zásoben řadou menších i větších arterií.
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Mezi hlavní patří:

- arteria genus descendent
-

arterie genus superiores (medialis et lateralis)

-

artera genus media

-

arterie genus inferiores (medialis et lateralis)

-

arteria recurrens tibialis anterior

Většina z nich odstupuje od arteria poplitea. Výjimkou jsou arteria genus descendent
odstupující od arteria femoralis a arteria recurrens tibialis anterior odstupující od
arteria tibialis anterior. Cévy kolem čéšky vytvářejí bohatou cévní síť. Stejnojmenné
žíly většinou sledují svoje arterie.
Zkřížené vazy dostávají cévní zásobení především z a. genu media. Vstupuje do
vazů pomoci jejich synoviálních obalů a kolenního řídkého vaziva. Nebyly nalezeny
cévy, které by vstupovaly do vazu z kosti v místě jejich úponu. Stejné je to i u lig.
patellae.
Menisky mají cévy pouze v bazální třetině menisku. V pouzdře podél menisku
probíhají tzv. parameniskální cévy. Větvičky z a. genus media a aa.genu inferiores
pronikají do báze menisků.

2.5.2. Nervové zásobení
Inervaci kolenního kloubu můžeme rozdělit na inervaci motorickou a senzitivní.

Motorická inervace
Svaly kolenního kloubu jsou inervovány z plexus lumbosacralis.
Nervus femoralis zásobuje: m.quadriceps femoris
m. sartorius
Nevus obturatorius zásobuje: m.gracilis
Nervus ischiadicus zásobuje: m. semitendinosus
m. semimembranosus
m. biceps femoris
Nervus tibialis zásobuje:

m.popliteus
m. gastrocnemius
m. plantaris
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Senzitivní inervace
Podílejí se na ní svými větvemi n. femoralis, n. peronaeus communis, n. tibialis
a nekonstantně n. obturatorius. Kolenní kloub je velmi bohatě inervován. Největší
senzitivní inervace je v kolenním pouzdru, postranních vazech, zkřížených vazech
(mechanoreceptory a volná zakončení) a v periostu.
Inervace kolenního kloubu je na přední straně především z nervus saphenus. K recessus
suprapatellaris jdou vlákna z nervus femoralis. Z laterální strany jdou do pouzdra
větvičky z nervus peronaeus communis. Zadní plocha kloubního pouzdra je inervovaná
z nervus tibialis a z nervus peronaeus communis. Mohou sem zasahovat i větvičky
nervus obturatorius.
Jednou z výjimek kloubní inervace jsou menisky, ve kterých je inervovaná bazální
třetina a kloubní chrupavka, která není inervovaná vůbec. Ale je velmi obklopena
nervovými vlákny, a tím lze také vysvětlit její citlivost.
(1, 4)
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3. BIOMECHANIKA
Stavba kolenního kloubu je velmi složitá. Tvoří ho tři artikulující kosti, kde jsou
mezi femurem a tibii uloženy menisky a je zpevněn vazy. Má dvě hlavní funkce:
dostatečný rozsah pohybu a zajišťuje optimální přenos tlakových sil, které slouží ke
stabilitě kloubu.
Základní pohyby možné v kolenním kloubu jsou extenze, flexe, vnitřní a zevní
rotace. Základním postavením kolenního kloubu je extenze, z které můžeme provést
ještě malý pohyb do extenze v rozsahu 5°. Flexe je možná provést do 160°, z toho jde
pouze 140° flexe provést aktivně a zbývajících 20° dosáhneme pouze pasivně.

Extenzi zajišťují svaly:
• m. quadriceps femoris- m.rectus femoris, m. vastus medialis,
m. vastus lateralis, m. vastus intermedius

Flexi a zevní rotaci zajišťují svaly:
• m. biceps femoris-

caput longus
caput breve

Flexi a vnitřní rotaci zajišťují svaly:
• m. semimembranosus
• m. semitendinosus
• m. sartorius
• m. gracilis
• m. gastrocnemius
• m. popliteus
Zatížení kolenních vazů
Zatížení se odvíjí od postavení kolenního kloubu- do flexe, extenze nebo rotace.
Do vazivového aparátu kloubu patří vazy fixující menisky, lig. patellae, retinaculum
patellae, které brání patelle ve vybočení, vazy zesilující kloubní pouzdro lig. popliteum
obliquum, lig. colaterale tibiale et fibulare a dále nitrokloubní vazy.
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Přední zkřížený vaz- největší zatížení vazu je při plné extenzi. Napětí začíná postupně
klesat od 15° flexe, kdy mezi 30° - 40° flexí je napětí nejmenší. Při 90° flexi je již vaz
napnut a to především jeho anteromadiální část. Přesto je při 90° flexi vaz zatížen méně
než při plné extenzi. Vaz je relaxován při zevní rotaci, kdy k lehkému napětí dochází
v krajních polohách. Naopak při vnitřní rotaci bérce se silně napíná a je jejím hlavním
stabilizátorem. Větší sklon předního zkříženého vazu ve frontální rovině dává
laterálnímu kondylu femuru větší volnost při rotacích, oproti zadnímu zkříženému vazu,
který jde téměř horizontálně.
Zkřížené vazy se stávají hlavím koordinátorem flexe – extenze, které se skládají ze tří
pohybů: - iniciální rotace kondylů femuru zevně na začátku flexe
a terminální rotace vnitřně na konci extenze
- valivý pohyb kondylů femuru po tibiálním plató
- klouzavý pohyb kondylů femuru po tibiálním plató
Příčinou těchto pohybů je tvar kloubních ploch a průběh a uspořádání hlavních vazů
kloubu. Koordinace těchto tří pohybů je pro správný pohyb v kloubu nezbytná.
Jakákoliv změna lokalizace začátku úponu zkřížených vazů vede ke změně základních
biomechanických poměrů kloubu.

Zadní zkřížený vaz- při plné extenzi je napnuta především jeho posteromediální část,
která se relaxuje během prvních 20° flexe a napínat se začíná část anterolaterální.
Kolem 30° flexe se začíná napínat celý a napětí si udržuje během celého dalšího
pohybu. Rotace na něj nemá téměř vliv, pouze při vnitřní rotaci dochází k lehké tenzi.
Společně s předním zkříženým vazem omezují vnitřní rotaci kloubu tím, že se na sebe
navíjejí.

Vnitřní postranní vaz- Napětí vazu se při flexi během pohybu téměř nemění. V extenzi
se napíná hlavně jeho dorzální část vazu, která klesá s flexí a zvětšuje se napětí střední
části vazu. Ta je maximálně napjatá při 90° flexi. Zevní rotace bérce vaz silně napíná.
Při vnitřní rotaci je tah značně menší.

Vnější postranní vaz- největší napětí vazu je při plné extenzi, které klesá s postupnou
flexí. Napětí se také lehce zvyšuje při zevní a vnitřní rotaci.
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Oba postranní vazy stabilizují artikulující kosti, takže může flekčně – extenční pohyb
probíhát především v sagitální rovině. S 5° flexí je spojena počáteční rotace- odemknutí
kolena, kdy dochází k uvolnění vazů. Při 80° flexi dochází opět k napínání postranních
vazů.

Menisky
Při pohybech klubu se menisky po tibii posouvají ze základní polohy dozadu
a zpět, přičemž současně mění i tvar. Mediální meniskus je pomocí kolenního pouzdra
fixován k vnitřnímu postrannímu vazu a tím se snižuje jeho pohyblivost oproti menisku
laterálnímu. Při rotacích hraje důležitou roli fixace menisků, kdy pohyb mezi femurem,
menisky a tibií je v laterálním femorotibiálním kloubu rozdělen rovnoměrně,
a v mediálním femorotibiálním kloubu převažuje rotace mezi femurem a mediálním
meniskem.

Kloubní pouzdro
Při plné extenzi se napíná dorzální část pouzdra, kdy působí jako stabilizátor.
S postupnou flexí relaxuje a v tomto okamžiku dochází k tenzi ventrální části. Při
rotacích se napínají jednotlivé posteromediální i posterolaterální části pouzdra.
(1, 3, 24)
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4.

PORANĚNÍ

A

NÁSLEDNÁ

LÉČBA

PŘEDNÍHO

ZKŘÍŽENÉHO VAZU
Poranění předního zkříženého vazu (PZV) patří mezi jedno z nečastějších
traumatologických poranění kolenního kloubu. Poškození PZV je daleko častější než
poškození zadního zkříženého vazu (ZZV). Zatím co poranění PZV je typicky
sportovní, k poranění ZZV velmi často dochází např. při autonehodách nárazem kolene
do palubní desky.

4.1. Mechanismus poranění PZV
K namáhání vazu dochází při tahu, kdy se vaz postupně elonguje. Velikost
prodloužení vazu je úměrná velikosti tahové síly.
Pokud se vaz prodlouží o 5% délky, při skončení tahové síly se vaz vrátí do své původní
délky. Jde tedy o plně reverzibilní prodloužení, kdy nedochází k žádným strukturálním
změnám. Jestliže prodloužení přesáhne 5%, není již plně reverzibilní. Vaz se již nevrátí
na svou původní délku. Z toho plyne, že již dochází k drobným změnám ve vnitřní
struktuře vazu. Pokud tah pokračuje, dochází k závažným změnám ve vnitřní struktuře
vazu. V této době se délka vazu po skončení tahové síly nemění. Dochází k postupné
destrukci a při pokračující elongaci dochází k úplnému makroskopickému přerušení
vazu. To se stává, když prodloužení přesáhne 25 – 30% původní délky vazu. Úplná
ruptura znamená zničení všech zbývajících vláken. Vždy jí předchází destrukce
vnitřních struktur a prodloužení, a je doprovázena hemoragiemi na svém povrchu.
Chronickým přetěžováním dochází k uvolnění kloubu a vaz ztrácí až 80% své pevnosti.

4.1.1. Typy poranění vazů
• Distenze- natažení vazu. Kontinuita vazu je zachována. Jde o mikroskopické
poškození, které se projevuje bolestí v průběhu vazu.
• Parciální ruptura- částečné přetržení vazu. Kontinuita vazu není přerušena
úplně. Vaz je prodloužen a tím se snížila jeho pevnost. Projeví se bolestí a
zvětšeným rozevřením nebo posunem s pevným konečným dorazem.
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• Totální ruptura- úplné přetržení vazu. Kontinuita vazu je přerušena. Projeví se
abnormálním zvětšeným rozevřením nebo posunem s plynule nastupujícím
měkkým odporem, kde chybí konečný pevný doraz.

4.1.2. Dělení nestabilit
Dělíme je na dvě skupiny. V první najdeme nestability, kde nejprve dojde
k poranění kapsulárních vazů a při zvětšujícím se násilí dojde k poranění zkřížených
vazů. Ve druhé skupině najdeme samostatné poranění zkřížených vazů.

I. nestability s primární lézí kapsulárních stabilizátorů
1. mediální nestability (abdukčně-zevně rotační)
2. laterální nestability (addukčně-rotační)
3. hyperextenzní nestability

II. izolované léze zkřížených vazů
1. izolovaná léze předního zkříženého vazu
2. izolovaná léze zadního zkříženého vazu

4.1.3. Poranění předního zkříženého vazu
Poškození PZV vzniká nepřímým mechanismem. Nejčastěji při násilné abdukci a zevní
rotací bérce (fotbal, lyžování). Současně dochází k distenzi dorzální části pouzdra, které
se projeví hemoragií. Pacient pociťuje a slyší prasknutí. Známkou poranění PZV je
časný hemartros.
Typy poranění PZV: -vytržení úponu vazu s kostním úlomkem
-odtržení vazu od úponu
-přetržení vazu v jeho průběhu
(3, 6, 12)

4.2. Rekonstrukce předního zkříženého vazu
Při vytržení úponu vazu s kostním úlomkem se úlomek fixuje do svého
původního místa stehem, šroubem nebo drátěnou cerkláží. Jde o poranění, které má
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hojení velmi příznivé. K tomuto nepříliš častému poranění dochází při odtržení
interkondylické eminence tibiálního úponu PZV.
Daleko častější je přetržení vazu v jeho průběhu. Zde se musíme rozhodnout mezi
metodou konzervativní, akutní rekonstrukce nebo odložená rekonstrukce. K akutním
operacím dochází zřídka. Většinou se jedná o aktivní sportovce, těžká kombinovaná
poranění, poranění posterolaterálních struktur, odtržení vazu s kostním fragmentem.
Naopak u většiny izolovaných poranění PZV rekonstrukci odkládáme na 6. až 12.
týden. V této době se zaměříme na zklidnění poúrazové synovielitidy a obnovení plné
hybnosti kloubu.

4.2.1. Konzervativní přístup
Pro toto řešení se lékař rozhoduje v případě, kdy není nutné nebo nejde
provést náhradu PZV. Je- li pacient jasný nesportovec, má sedavé zaměstnání a
nemá větší obtíže. Dále není vhodné volit operaci při těžkých artrózách v kloubu
a při rozsáhlém poškození chrupavky. Dříve se považoval za limitující faktor i
věk, kdy byly operace doporučovány v rozmezí 15 až 40 let věku pacienta. V
současné době není věk považován za kontraindikaci operace.
Konzervativní terapie však má svá negativa, která spočívají v chronické
nestabilitě kolenního kloubu, může dojít k oslabení svalových skupin v oblasti
kolenního kloubu a vzniká posttraumatická osteoartróza vlivem opakovaných
subluxací, kdy dochází k poranění menisků a kloubní chrupavky. V případě
rozhodnutí pro tu to léčbu, je tedy důležité provádět cílený proprioceptivní
neuromuskulární trénink, dostatečně posílit stehenní svaly a při pohybu
v nerovném terénu nebo při sportu je doporučeno používat ortézu.

4.2.2. Chirurgický přístup
Vývoj náhrad PZV postupoval od otevřených technik, přes miniartrotomie,
k dnes převládajícím artroskopickým metodám. Artroskopické operace jsou mnohem
šetrnější a tím umožní rychlejší navrácení pacienta k běžným aktivitám.
PZV se nahrazoval allotransplantátem nebo umělým materiálem a dnes je
nejefektivnější autogenní štěp. Nejčastěji používané autogenní štěpy jsou z lig. patellae
(BTB) nebo štěp ze šlach m.semitendinosus a m. gracilis (ST/G). V dnešní době je za
nejlepší variantu považován štěp z lig. patellae a to především pro mladé pacienty a
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sportovce s vysokými nároky. Výhodou štěpu BTB, který se odebírá ze střední třetiny
lig. patellae jsou dva kostěnné bločky (jeden z tibie a druhý z pately). Tento štěp je asi 9
mm široký a 25 mm dlouhý.
Při náhradě PZV se do tibie a femuru vrtají dva kanálky, do kterých se umístí
kostěné bločky na koncích štěpu. Při vrtání kanálků je největším problémem jejich
umístění, které musí být co nejvíce podobné fyziologickému umístění předního
zkříženého vazu. Štěp musí být umístěn tak, aby jeho pohyb při flexi- extenzi nebyl
větší než 2-3 mm, protože i malá odchylka se může projevit na jeho funkci a může
způsobit i selhání rekonstruovaného vazu. Proto se k přesnému cílení kanálků používá
navigační systém. Nejprve se vyvrtá kanál z mediální strany tibie v průměru okolo 10
mm až do kloubní dutiny a pomocí tohoto tunelu se vyvrtá kanál v laterálním kondylu
femuru. Připravený BTB štěp je protažen do kloubu a jeho kostěné bločky jsou
fixovány v připravených tunelech titanovými interferenčními šrouby. Štěpy BTB
umožňují akcelerovanou rehabilitaci, časný pohyb a zátěž. Jejich nevýhodou je
pooperační bolestivost při zátěži extenzorového aparátu v místě odebrání štěpu.
Při použití štěpu z šlachy m. semitendinosus je výhodou malá incize v místě
odebrání štěpu v oblasti pes anserinus a menší výskyt patelární bolesti. Štěpy jsou
v kanálcích zakotveny speciálním stehem. Štěpy ze šlachy m. semitendinosus se
pevností vyrovnají štěpu BTB, ale neexistuje jednotný názor na kvalitu vhojení šlachy
do kosti. To se udává v rozmezí 8. až 12. týdnů, oproti tomu se BTB štěp pevně vhojí
do 6. týdnů. Z pevnosti fixace vychází časná pooperační fyzioterapie.

Základem úspěšné náhrady PZV jsou:

1) dostatečně pevný štěp
2) anatomické umístění štěpu
3) zamezení impigementu štěpu
4) správné napětí vazu
5) pevná fixace štěpu, časný pohyb a
funkční fyzioterapie

(6, 10, 12)
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Část speciální
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5. VYŠETŘENÍ KOLENNÍHO KLOUBU
Cílem vyšetření je stanovení správné diagnózy, od které se odvíjí správně
zvolená terapie. Při vyšetření nás především zajímá, které struktury kolenního kloubu
jsou poraněny a které ne, v kterých místech je lokalizovaná největší bolest a zda je
přítomna náplň kloubu. Předpokladem dobrého vyšetření a následné diagnózy je
dostatek času, který vyšetření věnujeme.
Klinické vyšetření je tvořeno řadou kroků, které na sebe navazují. Obsahuje
anamnézu, aspekci, palpaci, vyšetření pohyblivosti kloubu, měření obvodů a délek
končetiny dále to jsou vyšetření stability kolenního kloubu a vyšetření kloubní náplně.
Mezi nejčastější zobrazovací metody patří rentgenové vyšetření a výpočetní tomografie.
(3, 6)

5.1. Anamnéza
Anamnéza představuje jeden z prvních důležitých kroků pro určení diagnózy.
Žádné jiné klinické vyšetření ji nemůže nahradit. Při zjišťování anamnézy je dobré mít
určitý postup při kladení otázek pacientovi. Zjišťujeme, kdy a za jakých podmínek
k úrazu došlo. Ptáme se, jak k poranění došlo, na intenzitu a lokalizaci bolesti, jakou
zátěž DK zvládnul pacient ihned po úrazu, kdy vznikl otok a náplň kloubu a na vzhled
kloubu po úrazu.
V anamnéze u poranění v chronickém stádiu nás zajímá pocit nestability při
chůzi po rovině, z kopce, po chodech, při běhu, skoku dále nás zajímá bolest nebo
slabost, které omezují pohyb, jak moc může pacient poraněnou DK zatěžovat, jaký byl
zvolený léčebný postup po úrazu a jestli byla prováděna rehabilitace a jaká.
(3, 6, 22)

5.2. Aspekce
Aspekce nebo-li vyšetřování pohledem provádíme při obnažených dolních
končetinách a vždy porovnáváme poraněnou končetinu s neporaněnou.
Vyšetřovat pohledem začínáme hned při příchodu pacienta do ordinace, kde si všímáme
způsobu chůze. Porovnáváme tvar DKK, kde na poraněné DK bývá atrofie m.
quadriceps femoris a to nejviditelněji na m. vastus medialis. Všímáme si: držení těla,
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stoje, zatěžování DKK při pohybu. Nezapomeneme na osové postavení kolenního
kloubu, zda je přítomna valgozita, varozita či rekurvace kolen, jestli je středové
postavení pately. Dále se zaměříme na barvu kůže v okolí kloubu, zda je přítomný otok,
hematomy a jizvy.
(3, 6)

5.3. Palpace
Palpujeme jednotlivé části kolenního kloubu- kondyly, patelu, štěrbiny, průběh
vazů. Hmatem zjišťujeme přítomnost nitrokloubního výpotku, bolest a otok v místě
poranění, kožní teplotu a stav podkoží. Palpujeme bolest v místě úponů svalů nebo
vazů, dále bolestivost a pohyblivost jizvy vůči spodině. Nejlépe se místo největší bolesti
určuje hned po úrazu. Vyšetření doplňuje palpace lig. patellae a pately a popřípadě i
vyšetření čití.
(3, 6, 21, 22)

5.4. Vyšetření pohyblivosti kloubu a svalové síly
Řadíme sem vyšetření aktivní pohyblivosti, kterou testujeme kloubní rozsah. Jde
o pohyb, který pacient provádí sám. Testujeme základní pohyby v kloubu: flexi,
extenzi, vnitřní rotaci a zevní rotaci. Sledujeme, zda pohyb vyvolává bolest a jaké
omezení v kloubu je. Porovnáváme obě dolní končetiny.
Při testování pasivního pohybu provádíme pohyb v kloubu sami, a tím vyloučíme
aktivní svalovou složku. Rozsah pohybu měříme goniometrem a srovnáváme se zdravou
stranou. Deficit pohybu udáváme ve stupních. Porovnáváme i kloubní rozsah aktivního
a pasivního pohybu. Při omezení aktivního i pasivního pohybu jde o intraartikulární
poranění. Pokud je omezen jen aktivní pohyb a pasivní je bez omezení o intraartikulární
poranění se nejedná. Pasivní pohyblivost vyšetřujeme ve stejných směrech jako aktivní
pohyblivost, tedy flexi, extenzi a rotaci v kolenním kloubu. Dále vyšetřujeme kloubní
vůli (joint play).
Předpokladem dobrého vyšetření je spolupracující pacient, vyšetřovaný kloub je
ve středním postavení, ruce přikládáme co nejblíže ke kloubním štěrbinám a pohyb
provádíme pouze v jednom kloubu.
Další pohyby, které můžeme vyšetřovat, jsou:
-

Vyšetření a mobilizace pately- kraniokaudální a mediolaterální posun pately
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-

Ventrodorzální posun tibie- zásuvkový manévr, který se používá při vyšetření
přední zkřížený vaz (PZV) a zadní zkřížený vaz (ZZV).

-

Mediolaterální posun tibie

-

Dorzální posun tibie

-

Vyšetření kloubní vůle do rotace

(3, 22)
5.4.1. Goniometrie
Planimetrická metoda, která měří rozsah pohybu v kloubu. Měřením zjišťujeme
úhel, ve kterém se kloub nachází nebo úhel, kterého kloub dosáhl. U kolenního kloubu
vyšetřujeme rozsah pohybu flexe a extenze.

Flexe
Fyziologický rozsah pohybu je 130° - 160° a je limitován dotykem svalstva na zadní
straně stehna a bérce nebo dotykem paty a gluteálních svalů.
Poloha: vleže na břiše, nohy jsou mimo podložku.
Fixace: fixujeme femur a pánev na křížové kosti.
Přiložení goniometru: střed goniometru přiložíme na laterální epikondilus humeru.
Jedno rameno jde rovnoběžně se stehnem a druhé sleduje pohyb bérce.

Extenze
Fyziologický rozsah pohybu je 0° - 10° a je omezen zadní částí pouzdra kolenního
kloubu, napětím ligamentum popliteum obliquum arcuatum, dále to jsou postranní a
zkřížené vazy kolenního kloubu.
Poloha: vleže na zádech, s dolními končetinami v nulovém postavení v kyčelních i
kolenních kloubech.
Fixace: fixujeme femur.
Přiložení goniometru: je stejné jako při měření flexe.
(8, 14)

5.4.2. Vyšetření podle funkčního svalového testu
Jde o metodu, která nás informuje o síle jednotlivých svalových skupin. Rozlišujeme
6 základních stupňů:
•

St. 5

Odpovídá normální svalové síle. Sval překoná značný vnější odpor.
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•

St. 4

Svalová síla tetovaného svalu odpovídá 75%. Sval dokáže překonat

středně velký vnější odpor.
•

St. 3

Svalový test odpovídá přibližně 50% normální svalové síly. Sval dokáže

provést pohyb v celém rozsahu pohybu s překonáním zemské tíže (váha vlastního těla).
•

St. 2

Jde o 25% síly normálního svalu. Pohyb dokáže provést v celém rozsahu

pohybu, ale nedokáže překonat váhu vlastního těla. Svalovou sílu testujeme
s vyloučením gravitace.
•

St. 1

Je zachováno přibližně 10% svalové síly. Sval se při pokusu o pohyb

smrští, ale síla nestačí k provedení pohybu. Pod prsty cítíme záškub.
•

St. 0

Při pokusu o pohyb sval neprovede žádný stah.

Pro dobré vyšetření je důležité, abychom testovali celý rozsah pohybu, který
provádíme pomalou a stále stejnou rychlostí. Při stupni 4 a 5 klademe odpor v celém
rozsahu pohybu stále stejnou silou a kolmo na směr prováděného pohybu.
Vyšetření se provádí vždy za stejných podmínek (stejný terapeut, denní doba, hodina).

Flexe
St. 5 a 4
poloha: vleže na břiše, dolní končetiny jsou v extenzi a nohy jsou přes okraj stolu.
Fixace: fixujeme pánev.
Pohyb: pacient provede flexi v celém rozsahu pohybu.
Odpor: klademe rukou v dolní třetině bérce, kolmo proti směru pohybu.
St. 3
Poloha: vleže na břiše, dolní končetiny jsou v extenzi a nohy jsou přes okraj stolu.
Fixace: fixujeme pánev.
Pohyb: flexe v kolenním kloubu v celém rozsahu pohybu.

St. 2
Poloha: vleže na boku testované končetiny. Netestovaná končetina je natažená a mírně
abdukovaná v kyčelním kloubu a testovaná končetina je v extenzi.
Fixace: lehkým tlakem dlaně přidržujeme vnitřní a přední plochu dolní třetiny stehna
testované končetiny.
Pohyb: flexe v kolenním kloubu v celém rozsahu pohybu.
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St. 1 a 0
Poloha: vleže na břiše, netestovaná končetina je v extenzi a testovaná je v lehké flexi
v kolenním kloubu, podepřená v dolní třetině bérce.
Pohyb: při pokusu o pohyb hmatáme záškub svalu v průběhu jejich vláken nebo šlach.

Flexe v kolenním kloubu je možná v rozsahu 120° - 140°. Končetinu většinou
testujeme ve středním postavení. Pokud chceme vyšetřit zevní ohybače- m. biceps
femoris, nastavíme stehno více do zevní rotace. Je-li v rotaci v nitřní, zabírají více
ohybače vnitřní- m. semitendinosus a m. semimembranosus.

Extenze
St. 5 a 4
Poloha: vleže na zádech, bérec testované končetiny visí přes okraj stolu. Kolenní kloub
je v 90° flexi. Netestovaná končetina je pokrčená s chodidlem na stole.
Fixace: fixujeme stehno ze spodu, abychom nestlačili m. quadriceps femoris.
Pohyb: pacient provede extenzi kolenním kloubu z 90° do úplné extenze.
Odpor: klademe těsně nad kotníky obloukovitým směrem proti směru pohybu.

St. 3
Poloha: vleže na zádech, bérec testované končetiny visí přes okraj stolu. Kolenní kloub
je v 90° flexi. Netestovaná končetina je pokrčená s chodidlem na stole.
Fixace: fixujeme stehno zespodu.
Pohyb: z 90° flexe do úplné extenze.

St. 2
Poloha: vleže na boku testované končetiny, netestovaná končetina je v extenzi
v kolenním kloubu a v lehké abdukci v kyčelním kloubu. Podpíráme stehno a bérec.
Testovaná končetina je v lehké flexi 90° v kolenním kloubu a v extenzi v kloubu
kyčelním.
Fixace: fixujeme dlaní na zevní ploše stehna těsně nad kolenem.
Pohyb: z flexe 90° do úplné extenze.
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St. 1 a 0
Poloha: vleže na zádech, netestovaná končetina v extenzi, testovaná v semiflexi
v kolenním a kyčelním kloubu. Jednou rukou podepíráme koleno a druhou při pokusu
nemocného o pohyb hmatáme záškub na ligamentum patellae a v průběhu svalových
vláken m. quadriceps femoris.
(13)

5.4.3. Vyšetření zkrácených svalů
Zkrácení svalu je stav, kdy z nejrůznějších příčin dojde ke klidovému zkrácení
svalu. Nejčastěji zkrácené svaly v oblasti kolenního kloubu jsou flexory: m. biceps
femoris, m. semimembranosus a m. semitendinosus.
Poloha: v leže na zádech, horní končetiny jsou podél těla. Netestovaná dolní končetina
je flektovaná v kyčelním a kolenním kloubu, chodidlo je na podložce. Testovaná
končetina je na podložce v nulovém postavení.
Fixace: vyšetřující fixuje pánev na testované končetině.
Pohyb: vyšetřující uchopí testovanou končetinu, dlaň terapeuta spočívá na ventrální
straně bérce, vykonává tlak, kterým zajišťuje stálou extenzi v kolenním kloubu. Tímto
úchopem provádíme flexi v kyčelním kloubu.

Hodnocení:
Hodnotíme možnou flexi kyčelního kloubu. V momentě, kdy cítíme tendenci
k flexi v kolenním kloubu, testování ukončíme.
0-

Nejde o zkrácení. Flexe v kyčelním kloubu je 90°.

1-

Malé zkrácení. Flexe je možná v rozmezí 80° - 90°.

2-

Velké zkrácení. Flexe v kyčelním kloubu je menší než 80°.

(13)

5.5. Délkové a obvodové rozměry DK
Měření rozměrů dolní končetiny se provádí vleže na zádech.

Délkové rozměry
Délka dolní končetiny:
A)

funkční délka- měříme od spina iliaca superior po malleolus medialis.
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B)

atomická délka- měříme od trochanter major po malleolus lateralis.

Délka stehna:
Měříme od trochanter major po zevní štěrbinu kolenního kloubu.

Délka bérce:
A)

Měříme od hlavičky fibuly k hrotu malleolus lateralit.

B)

Měříme od zevní štěrbiny kolenního kloubu po malleolus lateralit.

Délka nohy:
A)

Měříme vzdálenost od nejdelšího prstu po patu.

B)

Obkreslovací metodou.

Obvodové rozměry
Obvod stehna:
A)

U dospělých měříme 15 cm nad horním okrajem pately a 10 cm u dětí.

B)

Měříme nad kolenem přes mm. vasti quadriceps femoris.

Obvod kolena:
Měříme přes patelu.

Obvod lýtka:
Měříme přes jeho nejsilnější místo.

Obvod přes kotníky:
Měříme přes oba malleoly.

Obvod přes nárt a patu:
Měříme přes patu v ohbí hlezenního kloubu .
(8)
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5.6. Vyšetření stability kolenního kloubu
Vyšetření stability má velký význam pro diagnostiku a terapii. Pacient při
vyšetření leží na zádech a je relaxovaný. Vždy porovnáváme testované koleno
s druhostranným nepostiženým. Posuzujeme rozevření kloubní štěrbiny nebo vzájemný
posun kloubních ploch. Rozeznáváme základní tři stupně poranění. Při otevření nebo
posunu do 5 mm jde o poranění I. stupně, který označujeme +. Poranění II. stupně se
značí ++ a rozevření a posun je o 5 až 10 mm. Při posunu větším než 10 mm jde o
poranění III. stupně, které značíme +++.

5.6.1. Vyšetření předozadní stability
Testy prokazují patologický translační pohyb tibie proti femuru v předozadním směru.
Jsou určeny pro testování zkřížených vazů.

Přední zásuvkový test: Pacient leží při vyšetření na zádech, kyčelní kloub má
flektovaný v 45° a kloub kolenní je v 90° flexi. Terapeut je ze strany testované
končetiny a svým stehnem fixuje špičku pacientovi nohy. Oběma rukama uchopíme
horní část tibie a tlačíme ho ventrálně. Ventrální posun tibie provádíme v neutrální
rotaci bérce. Sledujeme patologický posun tibie proti femuru, který značí lézi předního
zkříženého vazu. Vyšetření můžeme provádět i s 30° vnitřní rotací nebo 15° zevní rotací
bérce.

Lachmanův test: pacient leží na zádech s 20° flexí v kolenním kloubu. Terapeut stojí na
straně vyšetřované končetiny. Jednou rukou uchopíme femur nad kolenem a tím ho
stabilizujeme, druhá končetina táhne proximální konec tibie ventrálně. Při úplné lézi
předního zkříženého vazu dochází k zvětšenému přednímu posunu tibie, který je
ukončen měkkým, plynule navazujícím odporem. Tento test je nejvhodnější a
nejspolehlivější při vyšetření akutního poranění předního zkříženého vazu.

Zadní zásuvkový test: slouží k vyšetření zadního zkříženého vazu. Poukazuje na
dorzální posun tibie proti femuru. Testujeme vleže na zádech s 90 flexí kolenního
kloubu. Požádáme pacienta o uvolnění svalů a z boku pozorujeme reliéf kolene v oblasti
lig. patellae. Při lézi zadního zkříženého vazu po relaxaci dojde k charakteristické
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změně kolenního kloubu z boku- dochází k posunu tibie směrem dozadu. Nález vždy
srovnáváme s druhou končetinou.
(3, 6)

5.6.2. Vyšetření boční stability
Abdukční test s extenzí: Pacient leží na zádech a terapeut provádí abdukci
extendovaného kolenního kloubu. Posuzuje se velikost rozevření mediální štěrbiny
kloubu.

Abdukční test se 30° flexí: test se provádí obdobně jako předchozí test. Liší se jen tím,
že flektujeme kolenní kloub do 30°. Tím dojde k vyloučení stabilizačního efektu
předního zkříženého vazu a testujeme jen vnitřní postranní vaz.

Addukční test s extenzí: terapeut dělá addukci kolenního kloubu, který je v extenzi

Addukční test se 30° flexí: test provádíme stejně jako předešlý, ale je zde 30° flexe
kolene.
(3, 6)

5.6.3. Testy subluxability laterálního kondylu tibie
Testy, které potvrzují lézi předního zkříženého vazu. Patří sem například: pivot
shift test, jerk test...

Pivot shift test: ukazuje na anterolaterální rotační nestabilitu. Výchozí poloha je vleže
na zádech nebo na zdravém boku. Jedna ruka uchopí chodidlo pacienta a provádíme
extenzi v kyčelní a kolenním kloubu současně s vnitřní rotací a abdukcí bérce. Při
pozitivním testu dojde k ventrální subluxaci laterálního kondylu tibie proti femuru. Dále
převádíme končetinu do flexe, kde mezi 30° – 40° dojde k náhlé repozici tibie (dochází
k přesunutí tragus iliotibialis za osu rotace a za epikondyl, což způsobí repozici), kterou
můžeme hmatat, vidět i slyšet.
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Jerk test: výchozí postavení je 80° flexe v kolenním kloubu. Provádíme současně
abdukci, vnitřní rotaci bérce a extenzi kolene. V oblasti 30° – 40° flexe dojde
k přeskočení laterálního kondylu tibie. Jde vlastně o obrácený pivot shift test.
(3, 6, 21)

5.6.4. Vyšetření menisků
Typické pro poranění menisků je bolestivost kloubní štěrbiny na straně
poraněného menisku. Testům na vyšetření menisků říkáme meniskové příznaky. Mají
podobný princip, kdy dochází k tlaku na poškozený meniskus, který je spojen s rotací.
Dojde k vyvolání bolesti a přeskočení. Čím větší flexi při vyšetření použijeme, tím
vyšetřujeme dorzálnější část menisku.

Mc. Murrayův test: slouží k vyšetření zadních rohů menisků. Pacient při vyšetření leží
na zádech a koleno je v maximální flexi. Jednou rukou palpujeme posteromediální nebo
posterolaterální kloubní štěrbinu, druhá ruka rotuje bérec zevně nebo dovnitř. Koleno
postupně etxendujeme do 90°flexe. Při poškození menisku vyvolá rotace bolest.

Steinmann I.: Pacient při vyšetření sedí na okraji stolu. Pasivně provádíme vnitřní a
vnější rotaci bérce. Odpovědí při poškození laterálního nebo mediálního menisku je
bolestivost laterální nebo mediální kloubní štěrbiny.

Steinmann II.: V tomto případě pacient leží na zádech a kolenní kloub je v extenzi.
Vypalpujeme bolestivé místo, které se při zvětšení flexe přesouvá směrem dozadu.
Payerův příznak: Pacient se posadí do tureckého sedu a přitlačí kolena k podložce.
Bolest v zadní části nám říká, že jde o postižení zadního rohu mediálního menisku.

Childress: testujeme pomocí dřepu nebo chůze v dřepu. V tomto postavení se zvětšuje
tlak na zadní rohy menisků. Pokud není takováto chůze možná nebo vyvolává bolest,
jde o poranění zadních rohů menisků.

Apleyův test: test slouží k rozlišení poranění menisků a postranních vazů. Výchozí
polohou je leh na břiše a 90° flexe v kolenním kloubu. Terapeut provede rotaci bérce a
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axiální distrakci, pak následuj axiální komprese v ose bérce. Při poranění vazů vzniká
bolest při distrakční fázi. Pokud vzniká bolest při kompresi, jde o poranění menisků.
(3, 6, 21)
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6. FYZIOTERAPEUTICKÁ LÉČBA
6.1. Předoperační fáze
Jde o období od úrazu po operaci, která je odkládána na 6. až 12. týden a
vede k urychlení pooperační fyzioterapie. Hlavním cílem této fáze je dosažení
maximálního rozsahu pohybu, především obnovení plné extenze. Redukce otoku
a snížení bolesti. Proto je indikována časná pohybová aktivita a obnovení
svalové síly. K tomu využíváme: kryoterapii- na odstranění otoku, měkké
techniky- postizometrická relaxace m. quadriceps femoris, mobilizaci pately a
hlavičky fibuly. Dále nacvičujeme stereotypu chůze o dvou francouzských
holích a po odeznění otoku a bolesti normální stereotyp chůze. Používáme
cvičení zaměřené na zlepšení sv. koordinace a sv. síly.
(23)

6.1.1. Kryoterapie
Spočívá v odebírání tepla tělu. Jde o terapii požívanou poměrně často a to
především ve formě lokální. Má analgetický, antiflogistický a myorelaxační účinek.
Vliv terapie se odvíjí od velikosti plochy působení chladu, době působení chladu. Při
působení chladu do jedné minuty ovlivňuje kožní receptory. Pokud trvá chlad kolem 30
minut, dochází již k odběru chladu z hlubších vrstev kůže. Při intermitentní terapii
působíme chladem 3 minuty a následuje cvičení s dobou kolem 5 minut. Po několika
opakování by mělo dojít k ústupu spasmu, zmírnění bolesti, zlepšení pohyblivosti a
normalizaci svalového tonu okolních svalů. Dalším faktorem ovlivňující účinek terapie
je hloubka působení chladu.
Ochlazovat můžeme pomocí proudění (studený vzduch, tekutý dusík),
vypařování (etylchlorid) a vedením. Vedení můžeme aplikovat jako: proud tekuté
studené vody, ponoření končetiny do studené vody nebo tříště. Dále můžeme použít
chlazení pomocí ledových kostek. V dnešní době jsou však nejrozšířenější speciální
sáčky naplněné gelovou hmotou, které se dají zmrazit na -6 °C až -18 °C a přesto jsou
dobře formovatelné. Výhodou těchto sáčků je, že se dají opakovaně mnohonásobně
použít.
(2)
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6.1.2. Izometrická kontrakce
Při izometrické kontrakci se zvětšuje napětí svalu, ale jeho délka se nemění.
Využívá se ke cvičení svalů, které velmi rychle atrofují např.: m. quadriceps femoris,
mm. glutaei, ... cvičení opakujeme několikrát denně. Po každé kontrakci svalu následuje
relaxace, trvající kolem 5-7 s. Izometrickou kontrakci opakujeme během jednoho
cvičebního setu 10 až 15krát.
(15, 18)

6.1.3 Protahování svalu s tendencí ke zkrácení
V oblasti kolenního kloubu jsou to především ischiokrurální svaly zajišťující flexi
kolene, adduktory stehna a m. rectus femoris. Neměli bychom zapomenout i na ostatní
svaly dolní končetiny se sklonem ke zkrácení: flexory kyčle, m. piriformis, m. triceps
surae, m. tibialis posterior.
(7)

6.1.4. Zvětšení rozsahu pohybu v kloubu
Snažíme se o dosažení maximálního rozsahu pohybu a to především obnovení
plné extenze v kolenním kloubu. Nejprve cvičíme pasivně. Přecházíme na cvičení
s dopomocí a aktivní. Naším cílem je cvičení proti odporu. Jednou z možností je
například cvičení ve vodě.

6.1.5. Posilování svalu s tendencí k oslabení
Svalem, který při poranění kolenního kloubu oslabuje jako první m. quadriceps femoris
a především jeho mediální část m. vagus medialis. Mezi další svaly, na které bychom se
měli zaměřit, patří: mm. peronei, m. tibialis, mm. glutei.
(7)

6.1.6. Nácvik chůze
Horní končetiny nahrazují ztrátu funkce jedné dolní končetiny, tím že přenášejí
hmotnost těla při stojné fázi kroku na opěrné pomůcky.
Pro správnou chůzi s holemi je důležité nastavení délky holí. V případě
nevhodné délky může pacient chodit v předklonu, chodit s pokrčeným kolenem,
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v případě dlouhých holí může docházet ke zvedání ramen a našlapovaní pouze na
špičku. Pak je chůze namáhavější a dochází k přetěžování všech částí těla.
Rozeznáváme chůzi čtyřdobou, třídobou čí dvoudobou. U poranění předního
zkříženého vazu využíváme nejčastěji chůzi třídobou nebo dvoudobou.
Třídobá chůze- v první době předsuneme obě hole dopředu, váha pacienta je na
nepostižené končetině. Ve druhé fázi přisouvá postiženou končetinu mezi hole a váha
těla se přenese na hole. Třetí fáze představuje krok zdravou končetinou a přenesení
hmotnosti těla na zdravou končetinu.
Dvoudobá chůze- je podobná chůzi bez opory. Postižená končetina se pohybuje
současně s holemi, pak následuje krok zdravou končetinou.
Postižená končetina má napodobovat pohyby normálního kroku. Ve stojné fázi
se dotýká země, v žádném případě se o ni neopírá.
Podle možného zatížení končetiny, rozeznáváme chůzi s plným odlehčením,
částečným zatížením nebo s plným zatížením.
Nejprve trénujeme chůzi na místě, pak krok vpřed, vzad a do strany. Chůzi
střídáme s odpočinkem, a postupně prodlužujeme ušlou vzdálenost. Zvládne- li pacient
chůzi po chodbě, cvičíme chůzi po schodech, popřípadě na nerovném terénu.
U nejčastěji používané třídobé chůze postupujeme při chůzi do schodů takto:
nejprve vykročí nepostižená končetina, na kterou přeneseme váhu těla, za ní následuje
končetina postižená a jako poslední jdou hole. U chůze ze schodů postupujeme opačně:
hole- postižená končetina- zdravá končetina.
Při chůzi bez opory nesmíme zapomenout, že při došlápnutí je nejdříve zatížena
pata následuje odvinutí ke špičce, protlačení kolene, napnutí quadricepsu, gluteálních
svalů a přenesení váhy na druhou končetinu.
(11, 16)

6.2. Časná pooperační fáze
Představuje dobu 2 týdny po operaci. S cvičením začínáme hned 1. den
po operaci. Naším hlavním cílem je snížení otoku a bolestí pomoci polohování
do zvýšené polohy, kryoterapie a cévní gymnastiky, která je i prevencí
tromboembolických

komplikací.

Z fyzikální

diadynamické proudy.
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terapie

můžeme

aplikovat

Dalším úkolem je dosažení 90° flexe pomocí pasivních pohybů vedených
terapeutem nebo motodlahou. V této fázi je dobré dosáhnout plné extenze
v kolenním kloubu.
Z důvodu velmi rychlé atrofie stehenních svalu a to především m. vastus
medius instruujeme pacienta k izometrii m. quadriceps femoris a to nejlépe v 15°
flexi, kdy je tah na PZV nejmenší. Např. cvičení můžeme zpestřit cviky
s overballem v uzavřeném kinetickém řetězci.
Od 1. dne po operaci chodí pacient o dvou francouzských holích s
takovým zatížením dolní končetiny, které nevyvolává bolest. Z počátku pacient
chodí pomocí třídobého typu chůze. Po jejím zvládnutí může přejít na chůzi
dvoudobou. Plná zátěž je doporučena mezi 4. – 6. týdnem při správném
stereotypu chůze, nebolestivosti a bez přítomnosti otoku.
Po vytažení stehů používáme měkké techniky na jizvy (tlaková masáž,
vytvoření pojivové řasy) a mobilizaci pately.
(23)

6.2.1 Pasivní pohyb
Jde o pohyb, který vykonává terapeut vlastní silou nebo přístroj za pacienta.
Provádí se v případě, kdy pacient není schopný vlastní silou daný pohyb provést. Slouží
ke zvětšení kloubního rozsahu.
Mezi častou pomůcku nahrazující pasivní pohyb terapeutem patří motorická
dlaha. Jde o jednoduchý přístroj, který provádí pasivní pohyby v jednotlivých kloubech.
Je zde možnost nastavení rozsahu a rychlosti pohybu. Urychluje hojení a zabraňuje
ztuhlosti kloubu.
Je důležité zmínit, že žádné přístroje nikdy nenahradí zkušenosti a cit dobrého
fyzioterapeuta.
(16, 20)

6.2.2 Aktivní pohyb
Představuje pohyb, který je pacient schopný vykonat samostatně. Jednou z
variant je aktivní pohyb s dopomocí terapeuta, pohyb v závěsu nebo po hladké desce.
Jde o předměty, které pomohou pacientovi překonat váhu končetiny a nedostatečnou
svalovou sílu potřebnou pro pohyb.
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Další možnost představuje aktivní pohyb proti odporu. Odpor může být kladen
terapeutem, pomocí závaží nebo jiným prostředkem, který zvýší hmotnost pohybující se
končetiny.
(16)

6.2.3. Masáž jizvy
Masáž jizvy provádíme po odstranění stehů. Hlavním úkolem je dobrá
pohyblivost kůže proti podkoží. Využíváme protahování jizvy v jejím podélném směru.
V případě, že kožní řasa nejde utvořit, využijeme tlakovou masáž. Malým
tlakem dosahujeme bariéry. Po chvíli cítíme, jak prsty dosahují normální bariéry.
Důležité při masáži jizvy je, abychom jizvu nikdy neprotahvali směrem od sebe.
Dobré je při masáži použít například měsíčkovou mast, která hojení urychluje. Pečovat
o jizvu by měl i pacient. Proto je důležité ho správně masáž naučit a doporučit mu aby ji
prováděl 2 až 3 krát denně.
(16)

6.2.4. Mobilizace pately
S mobilizaci pately začínáme po odstranění stehů. Pacient leží na zádech a je
uvolněný. Uchopíme patelu mezi ukazovák a palec jedné končetiny a druhou pomocí
tenaru tlačí shora na patelu. Obě ruce pohybují patelou stejným směrem. V místě, kde
cítíme jakési zadrhávání, tlak zvětšíme. Po několika pohybech cítíme, jak odpor mizí a
pacient cítí úlevu. Uvolňujeme patelu ve směru kraniokaudálním a laterolaterálním.
(17)

6.2.5. Diadynamické proudy (DD proud)
Jde o působení galvanického a impulzního proudu, kde impulzní složka je
odvozena od síťového proudu s frekvencí 50 Hz. Sinusové impulzní proudy mají dva
typy účinku: inhibiční a facilitační. Proud s frekvencí 100 Hz má účinek převážně
facilitační a je vhodný k ovlivnění senzitivní složky. Proud s dynamogenním účinkem
má frekvenci 50 Hz. Odstraňuje edém perineuria a tím i bolest a má tonizační vliv na
svalstvo. Pulzní složka má dva základní typy proudu: jednoduchý impulzní proud (MF)
a dvojitý impulzní proud (DF). Jejich kombinací vznikají: proudy střídající se v krátké
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periodě (CP), proudy střídající se v dlouhé periodě (LP), synkopový rytmický proud
(RS), izodynamický (CPiD). U fyzioterapie PZV se nejčastěji využívá LP proud.
(2)

6.3. Pooperační fáze
Trvá od 2. do konce 6. týdne po operaci. Cílem je: obnova ko-kontrakce
flexorových a extenzorových svalových skupin v oblasti kolenního kloubu, větší
zapojení propriocepce, zvětšení rozsahu pohybu a kontrola a korekce chůze s
plnou zátěží.
Dál využíváme prostředků a cviků z předchozí časné pooperační fáze na
zvětšení svalové síly a kloubního rozsahu. PIR, MET, měkké techniky,
používáme podle klinického stavu postižené oblasti (nedostatečný kloubní
rozsah, triggr point, tender point, lepení fascií).
Pokračujeme ve cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci, a postupně
přidáváme cviky i v otevřeném kinetickém řetězci.
V této fází dochází k postupnému odkládání holí, proto je důležité se
zaměřit na správný stereotyp chůze a určit vhodnou dobu pro jejich úplné
odložení. V návaznosti na chůzi bez opory začínáme využívat lehčí prvky ze
senzomotorického cvičení.
(23)

6.3.1. Postizomerická relaxace (PIR)
Používá se především na odstranění svalových spazmů a spoušťových bodů. Při
této terapii je nutná spolupráce pacienta. Při PIR dochází k dekontrakci kontraktilní
tkáně. Vycházíme z polohy, kdy sval dosahuje maximální délky, ale nedochází
k protažení- dosáhneme předpětí. Vyzveme pacienta, aby kladl lehký odpor a pomalu se
nadechl. Po 15- 30 s vyzveme pacienta, aby se uvolnil a pomalu vydechl. Během
relaxace dochází spontánně k prodloužení svalu dekontrakcí a tím opět dosahujeme
předpětí. Relaxace trvá do té doby, dokud se sval prodlužuje. PIR opakujeme třikrát až
pětkrát, pokud se sval dále nekontrahuje. Další PIR vycházíme vždy z místa, kterého
jsme dosáhli při předchozí PIR. Obdobou PIR je antigravitační relaxace (AGR), která
využívá jak při izometrickém odporu tak při relaxaci působení gravitace. PIR
provádíme na operované, ale i na nepostižené DK.
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Příklady terapie:
ischiokrurální svaly- využíváme u nich antigravitační terapii. Pacient pociťuje bolest
především na sedacím hrbolu a někdy na zadní straně stehna. Při terapii leží pacient na
břiše. Končetiny visí přes okraj lůžka a opírají se špičkami o zem. Extendovanou
končetinu zvedá pacient lehce nad zem. Vyčká kolem 20 sekund a končetinu opět
položí na zem. Relaxace probíhá 20 sekund a opakujeme (3 až 4 krát).

m. biceps femoris- Projevuje se bolestí hlavičky fibuly. Pacient leží na zádech.
Fyzioterapeut stojí na straně nepostižené končetiny. Uchopí končetinu za chodidlo
(palec na patu a malík na malíkové straně) a začínáme ji současně zvedat, addukovat a
vnitřně rotovat do dosažení předpětí. Pacienta požádáme, aby provedl lehce zevní rotaci
chodidla, proti které klademe odpor po dobu zhruba 10 sekund. Pak následuje relaxace,
při které se zvětšuje vnitřní rotace, addukce a flexe v kyčli. Opakujeme zhruba pětkrát.

m. rectus femoris- používáme antigravitační relaxaci. Pacient leží na zádech, hýždě
jsou na konci lehátka. Nevyšetřovanou končetinu flektovanou v kolenním kloubu
přitahujeme k břichu. Úkolem pacienta je extendovat koleno a vydržet v této poloze po
dobu 20 sekund. Pak končetinu uvolní a relaxuje 20 sekund.
(17)

6.3.2. Muscle energy technik (MET)
Metoda určená k protažení zkrácených svalů. Využívá izometrické kontrakce
svalu. Pacient provede maximální rozsah pohybu v kloubu. Požádáme ho, aby
s nádechem vykonal pohyb proti odporu terapeuta- izometrická kontrakce trvá kolem 10
sekund, pak pacienta vyzveme k relaxaci a současně provedeme pohyb ve směru
omezení pohybu. Opakujeme podle potřeby 3 až 5 krát.
(16)

6.3.3. Vířivá lázeň
V případě předního zkříženého vazu (PZV) se používá jako částečná lázeň pro
dolní končetiny. Teplota vody je izotermická nebo lehce hypertermická v rozmezí 36°
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až 38°C. Víření vody provádí podvodní turbína. Vířivá koupel zvětšuje prokrvení,
místní metabolismus a aktivuje kožní receptory dolní končetiny.
(2)

6.3.4. Cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci
Jsou takové cviky, kdy proximální i distální konec postižené části je pevně
fixován. Distální konec může být fixován k podložce, k zemi. Jde například o jízdu na
kole, rotopedu, sunutí končetiny po podložce,…
Výhodou cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci je, že dochází
ke stabilizaci kolenního kloubu, zlepšuje ko-kontrakci flexorových a extenzorových
svalových skupin a dochází při ní k nižšímu tahu na pasivní struktury kloubu. V časné
pooperační fázi se doporučuje cvičit v rozsahu 0- 60° flexi, kdy dochází k nejmenšímu
tahu na vaz.

6.3.5. Cvičení v otevřeném kinetickém řetězci
Jsou taková cvičení kde je jeden konec postižené části pevně fixován a druhý je
volně. Příkladem je zvedání končetiny nad podložku, extenze v koleni, chůze, běh.
V otevřeném kinetickém řetězci cvičíme kvůli minimálnímu tahu na štěp v
rozmezí od max. flexe do 40° flexe.

6.3.6. Senzomotorické cvičení
Je důležité pro zlepšení propriocepce, zlepšuje ko-kontrakci svalových skupin
kolenního kloubu a využívá se jako preventivní prostředek proti úrazům.
Cílem je dosáhnout automatické aktivace žádaných svalů a to v takovém stupni,
aby pohyby nevyžadovaly výraznější kortikální kontrolu, ale odehrávali se na úrovni
subkortikální kontroly. To zaručuje, že svaly budou aktivovány v potřebném stupni a
časovém úseku tak, jak to vyžaduje optimální a nejméně zatěžující provedení pohybu.
Každému cvičení předchází ošetření periferních struktur, u kterých nenajdeme normální
funkci- použijeme pasivní pohyby, protažení zkrácených svalů, mobilizaci, měkké
techniky na kůži, podkoží,…
Cvičíme především ve vertikálním postavení. Nejprve začínáme s nacvičováním
malé nohy, kde modelujeme postavení podélné a příčné klenby. Následně korigujeme
koleno, pánev, ramena, hlavu. Postupně začínáme cvičit „malou nohu“ aktivně
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v různých pozicích (sed, stoj, válcová úseč, …). Zvládnutí „malé nohy“ a korigovaného
držení na pevné podložce představuje základní prvky senzomotoriky, od kterých se
odráží další fáze, ve kterých dochází ke stupňování obtížnosti.
Začínáme cvičit nejprve na válcové úseči na obou dolních končetinách a po
zvládnutí i na jedné končetině. Fyzioterapeut do pacienta lehce strká nebo mu hází např.
míč a pacient se ho snaží chytit. Následující fázi nacvičujeme přední a zadní půlkruh.
Do cvičení patří i nácvik výpadů a výskoků.
Nejčastěji využívané pomůcky při cvičení jsou: kulová, válcová úseč, balanční
sandály, točna, fitter, trampolína, balanční míče.
(19, 23)

6.3.7. Korekce chůze
Pro odložení holí je důležitý správný stereotyp chůze, tedy správný odval nohy
při krokové fázi. Další podmínkou je nepřítomnost bolesti a otoku kolenního kloubu.
Hole nejprve pacient odkládá při chůzi na krátkou vzdálenost (např.: chůze po bytě), ale
při delší chůzi nebo v obtížnějším terénu hole využívá dál.
V rámci nácviku chůze využíváme: měkké techniky na plosku. Pro domácí
cvičení doporučujeme používat akupresurní podložky a cvičí přenášení váhy přes
operovanou DK.
(23)

6.4. Pozdní pooperační fáze
Období mezi 7.- 12. týdnem. Cílem je obnovení dynamické stabilizace a návrat
k původní svalové síle.
Pokračujeme v předešlém aktivním cvičení, ale stěžujeme podmínky. Využíváme
pomůcky jako Terapi master, Posturomed, kde můžeme cvičit krokové fáze. Využíváme
prvky ze senzomotorické stimulace, kde přecházíme na těžší cviky a můžeme
kombinovat senzomotorické pomůcky (Posturomed a labilní plocha). Zařadíme
plyometrický trénink. Pro zvětšení svalové síly využíváme: rotoped, steppr, kolo,
běžecký pás, chůze v bazénu. Je doporučeno začít s lehkým vyklusáváním.
(23)
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6.4.1. Plyometrický trénink
Speciální cvičení, které se vyžívá především v této fázi. Jde o opakované střídání
excentrické a koncentrické kontrakce svalu. Typickým příkladem jsou přeskoky
v sagitální rovině. Další možností jsou výskoky a seskoky na bedýnku nebo cik- cak
běh.
(23)

6.5. Rekonvalescenční fáze
Období do 6. měsíce po operaci. Cílem je zvětšit sílu obou dolních končetin,
návrat ke společensko - profesionálním aktivitám, návrat ke sportu. Používáme podobné
cviky a pomůcky jako v předešlé fázi. V této fázi již pacient může provádět
bezkontaktní sport. Při běhu trénujeme rychlejší brzdění. Dobré je plavání, ale pouze
styly kde nedochází k rotaci v kloubu- kraul, znak, motýlek.
Postupně od 6. měsíce může pacient přecházet i na kontaktní sporty, u kterých je
doporučeno přibližně na jeden rok nosit ortézu.
(23)
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KAZUISTIKA I.
Anamnéza:
Jméno: F. R.
Věk: 21 let
Pohlaví: muž
Výška: 175 cm
Váha: 72 kg
BMI: 23,5

Diagnóza: Instabilitas genus l. dx. et l. sin. propter laesionem LCA
ASK- náhrada LCA štěpem BTB (L kol. kl. 3. 7. 2009,
P kol. kl. 4. 9. 2009)
RA: bezvýznamná

OA: v roce 2006 částečná ruptura předního zkříženého vazu pravého kolenního kloubu,
prodělal běžná dětská onemocnění

FA: neužívá žádné léky

SA: bydlí s rodiči v rodinném domě

PA: vystudoval střední školu obor Umělecko řemeslné zpracování dřeva. Nyní vyrábí
kytary.

ABUSUS: nekuřák

NO: Pan F., se od mala aktivně věnoval fotbalu a lyžování. Nyní se závodně (aktivně)
věnuje lyžařské disciplině skicross.
K ruptuře LCA na levé DK došlo 4. 4. 2009 při skicrossových závodech. Pacient
úraz popisuje takto: v pravotočivé zatáčce se dostal do kontaktu s druhým závodníkem.
Konflikt neustál a spadl. Cítil nepříjemné prasknutí v kolenním kloubu. Byl ošetřen
horskou službou- přiložena ortéza.
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Poranění vazu pravého kolenního kloubu je staršího rázu. První problémy
(bolest, otok) pacient zaznamenal po závodech v roce 2006, kdy mu lékař
diagnostikoval částečnou rupturu LCA. Byla mu doporučena ortéza, kterou nosil na
trénink a závody. Přesto pacient pociťoval bolest a často se po větší zátěži objevoval
otok.
7. 4. 2009 proběhlo odborné vyšetření u ortopeda, který diagnostikoval rupturu
LCA v levém i pravém kolením kloubu. Nález v levém kolením kloubu byl těžší. Byl
přítomen otok, náplň, výrazná bolestivost, pohyb byl možný v rozsahu 0-0-90,(lachman
+++).
V pravém kolenním kloubu byl otok, pohyb omezený v krajních polohách, mírná
bolestivost, (pivot ++).
Pacientovi byla doporučena časná funkční léčba, po odeznění bolesti co nejdříve
odložit francouzské hole, jízda na kole, izometrická kontrakce m. quadriceps femoris.
Operace byla stanovena na 3. 7. 2009 u L kol. kl. a P kol. kl. na 4. 9. 2009.

vstupní vyšetření
(Kineziologický rozbor)

Vyšetření pacienta proběhlo 6. 7. 2009 v Klinice Dr. Pírka. Pacient stál pomoci
francouzských holí.

Statické vyšetření:

Pohled zezadu:
Paty jsou v normálním postavení, achillovy šlachy souměrné. Levý hlezenní kloub a
lýtko jsou oteklé, pravé bez otoku. L kolenní kl. je oteklý, P bez otoku, postavení kolen
je normální a podkolení rýhy jsou symetrické. Stehno LDK lehce oteklé, gluteální rýhy
jsou ve stejné rovině a rýha intergluteální je na ně kolmá. Zadní spiny jsou ve stejné
výši a Michaelisova routa je symetrická. Torakobrachiální trojúhelníky jsou lehce
asymetrické- L trojúhelník je větší. Lopatky jsou ve stejné výši, výrazně neodstávají,
mezilopatkové svaly jsou lehce oslabené. Zvýšený tonus na horní části trapézu. Hlava je
postavena v ose těla.
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Pohled zepředu:
I.

Levý hlezenní kloub a nárt jsou oteklé, normální postavení kolen, pately
v rovině centrované, L kolenní kl. oteklý, přední spiny v rovině, hrudník
symetrický, torakobrachiální trojúhelníky jsou lehce asymetrické- L trojúhelník
je větší, prsní bradavky symetrické, ramena v rovině, klíční kosti symetrické,
obličej souměrný.

Pohled z boku:
Nožní klenba- podélné klenby jsou v normě, příčné nožní klenby jsou snížené, hlezenní
kloub a lýtko LDK jsou oteklé, levé koleno s otokem, spiny ve stejné výši, břišní stěna
neprominuje, břišní typ dýchání, zvětšená hrudní kyfóza, pektorální svaly jsou lehce
zkrácené, ramena lehce v protrakci, hlava lehce předsunutá.

Kůže:
Barva, povrchová teplota i prokrvení kůže jsou normální.

Otok:
Na LDK je přítomný otok, který je nejvýraznější v oblasti kolene.

Čití:
Povrchové čití je v oblasti jizvy po odebrání štěpu BTB snížené.

Chůze:
Pacient chodí o dvou francouzských holích třídobým stylem chůze.
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I.a. Lokalizovaný kineziologický rozbor
Kdy: 6. 7. 2009 po náhradě PZV v LDK

Délkové rozměry DK
Anatomická

Funkční

Délka

Délka bérce

Délka

délka

délka

femuru

LDK

80 cm

87 cm

41 cm

39 cm

25 cm

PDK

80 cm

87 cm

41 cm

39 cm

24,5 cm

plosky

Obvodové rozměry DK
15 Přes koleno

Stehnocm

Pod kolenem Bérec

nad

Nad
kotníkem

patelou
LDK

51 cm

42 cm

36 cm

37,5 cm

24,5 cm

PDK

48 cm

37 cm

33 cm

35 cm

23 cm

Goniometrie
Koleno:

LDK: S 0 – 0 – 80
PDK: S 0 – 0 – 130

Svalový test
Koleno

LDK

PDK

Flexe

3

5

Extenze

3

5
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Vyšetření zkrácených svalů
Malé zkrácení (1) flexorů kolenních kloubů – m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus

Krátkodobý fyzioterapeutický plán č. 1

Fyzioterapie byla zahájena hned 1. den po operaci. Začala cévní gymnastikou
DKK, jako prevence embolie a pro lepší odstranění otoku, tonizací m. quadriceps
femoris a následovalo LTV s dopomocí. Snažili jsme se o sunutí DK po podložce do
flexe, protlačování kolene do podložky a o abdukci sunutím DK po podložce. Pacient
používal motodlahu, která byla předepsána 2x denně. Před jejím použitím, jsme nejprve
provedli vedený pasivní pohyb kolenního kloubu do flexe terapeutem, abychom zjistili
maximálně možný rozsah pohybu. Poprvé byla motodlaha nastavena na 40° flexi.
Pacient byl již první den schopný ujít několik kroků o dvou francouzských holích.
Další dny pobytu v nemocnici probíhala fyzioterapie podobně - tedy: cévní
gymnastika, LTV nejprve s dopomocí později aktivně a to v leže, nebo v sedě na lůžku.
Dále pacient zlepšoval chůzi o francouzských holích, prodlužoval ušlou trasu a trénoval
chůzi do schodů.
Pátý den odcházel pacient z nemocnice domu s dosaženou 90° flexí v kolením
kloubu a s bez problematickou chůzí o holích s částečným zatížením LDK.
Po propuštění z nemocnice pacient procvičoval izometrickou kontrakci stehenních
svalů, cviky zaměřené na extenzi a flexi do 90° v kol. kl. a posilování m. quadriceps
femoris.
Po odstranění stehu, dvanáctý den po operaci

začal pan F. docházet na

ambulantní fyzioterapii, kde jsme spolu pokračovali ve fyzioterapii. Začali jsme
s masáží jizvy a mobilizací pately. Pacientovi jsem doporučila, aby masáž jizvy
prováděl i sám několikrát v průběhu dne. Naším cílem bylo zvětšit rozsah kolenního
kloubu a svalovou sílu stehenních svalu. Především m.quadriceps femoris, který je
stabilizátorem kloubu a hemstringů, které jsou synergistou PZV. Cvičili jsme, vleže,
vsedě a využívali jsme různé pomůcky př.: overball, theraband, velký gymnastický
míč,…
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Ve třetím týdnu, dosáhl pacient dostatečného rozsahu v kloubu a mohl začít
jezdit na rotopedu, o několik dní později i na kole. Kde se snažil jezdit na rovné
vozovce, na lehký převod, ve vzdálenosti zhruba 1 km. Na konci čtvrtého týdne odložil
hole (nepociťoval bolest, chůze byla optimální).
Našim cílem bylo pacienta co nejlépe připravit na operaci pravého kolenního
kloubu. Uvést ho do stavu nesportovce. Z toho vyplívá nepřítomnost otoku, bolestivosti,
bez problematická chůze bez opory a co nejvíce zvětšená svalová sila obou dolních
končetin. Fyzioterapie tvořila jak fázi pooperační pro levou DK, tak fázi předoperační
pro pravou DK.

I.b. Průběžný lokalizovaný kineziologický rozbor po 1. operaci
II. vstupní lokalizovaný kineziologický rozbor po 2. Operaci
Proběhl 13. 9. 2009 ve fyzioterapeutické ambulanci polikliniky Žamberk. Pacient
v době vyšetření stál bez opory francouzských holí.

Délkové rozměry DK
Anatomická

Funkční

Délka

délka

délka

femuru

LDK

80 cm

87 cm

41 cm

39 cm

25 cm

PDK

80 cm

87 cm

41 cm

39 cm

24,5 cm
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Délka bérce

Délka
plosky

Obvodové rozměry DK
Stehnocm

15 Přes koleno

Pod kolenem Bérec

nad

Nad
kotníkem

patelou
LDK

47 cm

37,5 cm

32,5 cm

34 cm

23 cm

PDK

50,5 cm

41 cm

35,5 cm

36 cm

24 cm

Goniometrie
Koleno:

LDK: S 0 – 0 – 125
PDK: S 0 – 0 – 90

Svalový test
Koleno

LDK

PDK

Flexe

5

+3

Extenze

+4

3

Vyšetření zkrácených svalů
Nejedná se o zkrácení (0) flexorů kolenních kloubů – m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus

Krátkodobý fyzioterapeutický plán č. 2

Pan F. s terapie začala opět již první den po operaci. V zásadě probíhala totožně
jako po operaci předchozí. Využívala se: cévní gymnastika, kryoterapie, pasivní
pohyby, motodlaha, aktivní pohyby s dopomocí, nácvik chůze, kontrakce m. quadriceps
femoris. Čtvrtý den po operaci byl pacient propuštěn domů s dosažením téměř 90°
flexe.
58

V časné pooperační fázi po odstranění stehů začal pacient docházet na
ambulantní fyzioterapii. Zaměřili jsme se na zvětšení kloubního rozsahu do 90° flexe,
používali jsme měkké techniky na jizvu, prováděli mobilizaci pately. Využívali jsme
kryoterapii, cévní gymnastiku na zmírnění otoku. Prováděli izometrickou kontrakci m.
quadriceps femoris v rámci uzavřeného kinetického řetězce. Při cvičení jsme využívaly
různé pomůcky- theraband, overball, gymnastický míč,…
Od třetího týdne jsme začali cvičit v otevřeném kinetickém řetězci. Pacient
odložil hole a začal jezdit na kole nebo rotopedu. Postupně jsme začali přidávat lehké
senzomotorické cviky.
V období přelomu třetího a čtvrtého měsíce po operaci pacient začal opět
docházet na ambulantní fyzioterapii zaměřenou převážně na senzomotorické cvičení.
Pokračoval v předcházejících naučených cvicích, ale stěžovali jsme podmínky př.:
náročnější balanční cvičení, kombinace pomůcek,… Zařadili jsme i plyometrický
trénink a doporučila jsem klientovi posilovnu a pokračovat jízdě na rotopedu, kde měl
postupně zvyšovat zátěž při šlapání.
Po třech měsících od druhé operace se pacient vrátil do práce.

Výstupní vyšetření
(Kineziologický rozbor)

Proběhlo 17. 12. 2009 ve fyzioterapeutické ambulanci polikliniky Žamberk. Pacient stál
sám bez opěrných pomůcek.

Statické vyšetření:

Pohled zezadu:
Paty jsou v normálním postavení, achillovy šlachy souměrné. Levý a pravý hlezenní
kloub a lýtko bez otoku. Levý a pravý kolenní kl. bez otoku, postavení kolen je
normální a podkolení rýhy jsou symetrické. Gluteální rýhy jsou ve stejné rovině a rýha
intergluteální je na ně kolmá. Zadní spiny jsou ve stejné výši a Michaelisova routa je
symetrická. Torakobrachiální trojúhelníky jsou lehce asymetrické- L trojúhelník je
větší. Lopatky jsou ve stejné výši, výrazně neodstávají, mezilopatkové svaly jsou lehce
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osladené. Zvýšený tonus na horní části trapézu. Hlava je postavena v ose těla.

Pohled zepředu:
Levý a pravý hlezenní kloub bez otoku, normální postavení kolen, pately v rovině
centrované, kolenní klouby bez otoku, přední spiny v rovině, hrudník symetrický,
torakobrachiální trojúhelníky jsou lehce asymetrické- L trojúhelník je větší, prsní
bradavky symetrické, ramena v rovině, klíční kosti symetrické, obličej souměrný.

Pohled z boku:
Nožní klenba- podélné klenby jsou v normě, příčné nožní klenby jsou snížené, hlezenní
kloub a lýtko levé i pravé dolní končetiny jsou bez otoku, kolenní klouby bez otoku,
břišní stěna neprominuje, břišní typ dýchání, zvětšená hrudní kyfóza, pektorální svaly
jsou lehce zkrácené, ramena lehce v protrakci, hlava mírně předsunutá.

Kůže:
Barva, povrchová teplota i prokrvení kůže jsou normální.

Otok:
Levá i pravá dolní končetina bez otoku.

Čití:
Povrchové čití je v oblasti jizvy po odebrání štěpu BTPB snížené.

Chůze:
Pacient má správný stereotyp chůze a chodí bez opory.
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Lokalizovaný kineziologický rozbor obou DKK
Proběhl 17. 12. 2009
Pro levou dolní končetinu s odstupem pěti měsíců od operace.
Pro pravou dolní končetinu s odstupem tří měsíců od operace.

Délkové rozměry DK
Anatomická

Funkční

Délka

Délka bérce

Délka

délka

délka

femuru

LDK

80 cm

87 cm

41 cm

39 cm

25 cm

PDK

80 cm

87 cm

41 cm

39 cm

24,5 cm

Přes koleno

Pod kolenem Bérec

plosky

Obvodové rozměry DK
Stehno15cm

nad

Nad
kotníkem

patelou
LDK

48 cm

37 cm

33 cm

35 cm

23 cm

PDK

47 cm

37 cm

33 cm

35 cm

23 cm

Goniometrie
Koleno:

LDK: S 0 – 0 – 130
PDK: S 0 – 0 – 130
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Svalový test
Koleno

LDK

PDK

Flexe

5

5

Extenze

5

5

Vyšetření zkrácených svalů
Flexory kolenních kloubů – m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán

Pacientovy jsem doporučila, aby nadále sám pokračoval v posilování dolních
končetin, v senzomotorickém cvičení, jízdě na rotopedu, crossovém trenažéru. Přidat
běh nejprve lehké vyklusávání a zhruba v pátém měsíci trénovat „brzdění“, v zimním
období může zařadit i běžky. Zhruba od 6. Měsíce může začít se sportem, ale pouze
tehdy pokud nevzniká bolest a otok popřípadě náplň kloubu.

Závěr

Pacient se vrátil po 3. měsících od druhé operace do práce. Zpočátku pociťoval
bolest, jelikož téměř celou pracovní dobu stojí, ta ale přibližně po dvou týdnech
odezněla.
Po čtyřech měsících byly svalová síla a rozsah pohybu v obou kloubech
v normě. Obvod přes stehno na pravé DK byl ještě lehce zmenšený.
Cílem naši terapii bylo navrácení pacienta do aktivního pracovního i sportovního
života a to se podařilo.
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KAZUISTIKA II.
Anamnéza:
Jméno: F. M.
Věk: 27 let
Pohlaví: muž
Výška: 185 cm
Váha: 74kg
BMI: 21,62

Diagnóza: nestabilita levého kolenního kloubu
ASK- náhrada LCA štěpem BTB

RA: bezvýznamná

OA: s ničím jiným se neléčil, prodělal běžná dětská onemocnění

FA: neužívá žádné léky

SA: bydlí s přítelkyní v rodinném domě

PA: vystudoval vysokou školu obor lesnictví. Nyní pracuje v jako dřevorubec v lese.

ABUSUS: kuřák

NO: k ruptuře PZV došlo na konci května 2009, když hrál s kamarády sálový fotbal.
Rychle chtěl změnit směr pohybu, pocítil lupnutí v kolenním kloubu a následnou
bolestivost a upadl. Kamarádi ho ještě týž den odvezli na pohotovost, kde mu předběžně
diagnostikovali rupturu předního zkříženého vazu v levém kolenním kloubu.
Byl přítomen otok, hemartros, výrazná bolestivost, pohyb byl možný v rozsahu 0-0-90.
Panu F. R. byla doporučena izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, co nejdříve
odložit francouzské hola a začít jezdit na kole. Operace byla naplánovaná na 15. června.
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Vstupní vyšetření
(kineziologický rozbor)

Vyšetření jsem prováděla tři týdny po operaci 8. 7. 2009 ve fyzioterapeutické ambulanci
polikliniky Žamberk, kdy pacient začal docházet na fyzioterapii. K chůzi používal ještě
francouzské hole, ale při vyšetření stál bez nich.

Statické vyšetření:

Pohled zezadu:
Paty jsou v lehkém valgózním postavení, achillovy šlachy souměrné. Levý hlezenní
kloub a lýtko jsou lehce oteklé, pravé bez otoku. L kolenní kl. je oteklý, P bez otoku,
postavení kolen je normální a podkolení rýhy jsou lehce asymetrické. Stehno LDK
lehce atrofické, gluteální rýhy jsou ve stejné rovině. Zadní spiny jsou ve stejné výši a
Michaelisova

routa

je

symetrická.

Torakobrachiální

trojúhelníky

jsou

lehce

asymetrické- P trojúhelník je větší. Lopatky jsou ve stejné výši, mírně odstávají,
mezilopatkové svaly jsou lehce oslabené. Zvýšený tonus v horní části m. trapezius.

Pohled zepředu:
Levý hlezenní kloub a nárt jsou lehce oteklé, normální postavení kolen, pately v rovině
centrované, L kolenní kl. oteklý, přední spiny v rovině, hrudník symetrický,
torakobrachiální trojúhelníky jsou lehce asymetrické- P trojúhelník je větší, prsní
bradavky zlehka asymetrické- P je výš, ramena v rovině, klíční kosti symetrické, obličej
souměrný.

Pohled z boku:
Nožní klenba- podélné klenby jsou lehce snížené, příčné nožní klenby jsou snížené,
hlezenní kloub a lýtko LDK jsou oteklé, levé koleno s otokem, břišní stěna mírně
prominuje, břišní typ dýchání, zvětšená bederní lordóza, pektorální svaly jsou lehce
zkrácené, ramena lehce v protrakci, hlava lehce předsunutá.

Kůže:
Barva, povrchová teplota i prokrvení kůže jsou normální.
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Otok:
Na levé dolní končetině je v oblasti kolenního kloubu přítomný mírný otok.

Čití:
Povrchové čití je v oblasti jizvy po odebrání štěpu BTPB snížené.

Chůze:
Pacient chodí o dvou francouzských holích třídobým stylem chůze.

Lokalizovaný kineziologický rozbor
Délkové rozměry DK
Anatomická

Funkční

Délka

Délka bérce

Délka

délka

délka

femuru

LDK

86 cm

91,5 cm

45 cm

41 cm

26 cm

PDK

86 cm

91,5 cm

45 cm

41 cm

26 cm

plosky

Obvodové rozměry DK
Stehnocm

15 Přes koleno

Pod kolenem Bérec

nad

Nad
kotníkem

patelou
LDK

47cm

41 cm

35 cm

37,5 cm

23,5 cm

PDK

51 cm

39,5 cm

34 cm

37 cm

23 cm
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Goniometrie
Koleno:

LDK: S 5 – 0 – 90
PDK: S 0 – 0 – 130

Svalový test
Koleno

LDK

PDK

Flexe

4

5

Extenze

+3

5

Vyšetření zkrácených svalů
Jde malé zkrácení (1) flexorů kolenních kloubů – m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus

Krátkodobý fyzioterapeutický plán
V době prvních návštěv byl kolenní kloub ještě zlehka oteklý, doporučila jsem
tedy pacientovy cévní gymnastiku a chlazení kloubu.
Naším cíle bylo zvětšit kloubní rozsah a svalovou sílu, především atrofujícího m.
qudriceps femoris. Využívali jsme řadu pomůcek, jako byl velký gymnastický míč,
overball, terabend. Stehenní svaly jsme posilovali pomocí aktivních cviků nejprve
vleže, kde jsme k řadě cviků využili overball. Cvičili jsme v uzavřeném i otevřeném
kinetickém řetězci. Postupně jsme ztěžovali obtížnost pomocí větší zátěže. K posilování
jsme také, u cviků vsedě nebo vleže využili teraband. Pacient měl po odebrání štěpu
z lig. patellae méně pohyblivou jizvu vůči podkoží, proto jsme se zaměřili na masáž
jizvy a následně na pohyblivost pately. Zaměřili jsme se na dosažení plné extenze, která
byla zpočátku problematická. Využívali jsme měkké techniky, PIR, MET,…
Zhruba po měsíci jsme začali se senzomotorickými cviky. Nejprve jsme nacvičovali „
malou nohu“ na pevné podložce. Později jsme přešli na kruhovou úseč. Na které se
zpočátku učil udržet stabilitu na obou DKK. Po zvládnutí jsme přidali postrky a
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půlkruhy. V závěru se pacient pokoušel stát na jedné noze. Při posilování pacient využil
i rotoped a později i kolo.
Před každým samotným cvičením chodil pacient na 20 minut do vířivé koupele.

Výstupní vyšetření
(kineziologický rozbor)

V době výstupního vyšetření chodil pacient bez francouzských holí a měl normální
stereotyp chůze. 19. 8. 2009, fyzioterapeutická ambulance poliklinika Žamberk.

Statické vyšetření:

Pohled zezadu:
Paty jsou v lehkém valgózním postavení, achillovy šlachy souměrné. Levý hlezenní
kloub a lýtko jsou bez otoku, pravé bez otoku. L kolenní kl. je bez otoku, P bez otoku,
postavení kolen je normální a podkolení rýhy jsou lehce asymetrické. Stehno LDK
lehce atrofické, gluteální rýhy jsou ve stejné rovině. Zadní spiny jsou ve stejné výši a
Michaelisova

routa

je

symetrická.

Torakobrachiální

trojúhelníky

jsou

lehce

asymetrické- P trojúhelník je větší. Lopatky jsou ve stejné výši, mírně odstávají,
mezilopatkové svaly jsou lehce oslabené. Zvýšený tonus v horní části m. trapezius.

Pohled zepředu:
Levý hlezenní kloub a nárt jsou bez otoku, normální postavení kolen, pately v rovině
centrované, L kolenní kl. bez otoku, přední spiny v rovině, hrudník symetrický,
torakobrachiální trojúhelníky jsou lehce asymetrické- P trojúhelník je větší, prsní
bradavky zlehka asymetrické- P je výš, ramena v rovině, klíční kosti symetrické, obličej
souměrný.

Pohled z boku:
Nožní klenba- podélné klenby jsou lehce snížené, příčné nožní klenby jsou snížené,
hlezenní kloub a lýtko LDK jsou bez otoku, levé kolenní kloub bez otoku, břišní stěna
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mírně prominuje, břišní typ dýchání, zvětšená bederní lordóza, pektorální svaly jsou
lehce zkrácené, ramena lehce v protrakci, hlava lehce předsunutá.

Kůže:
Prokrvení i teplota kůže jsou normální.

Otok:
Levá končetina bez otoku i v oblasti kolenního kloubu.

Čití:
Povrchové čití je v oblasti jizvy po odebrání štěpu BTB snížené.

Chůze:
Pacient má normální stereotyp chůze a chodí bez opory.

Lokalizovaný kineziologický rozbor
Délkové rozměry DK
Anatomická

Funkční

Délka

délka

délka

femuru

LDK

47cm

41 cm

35 cm

37,5 cm

23,5 cm

PDK

51 cm

39,5 cm

34 cm

37 cm

23 cm
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Délka bérce

Délka
plosky

Obvodové rozměry DK
Stehnocm

15 Přes koleno

Pod kolenem Bérec

nad

Nad
kotníkem

patelou
LDK

50,5 cm

39 cm

34 cm

36,5 cm

23 cm

PDK

51 cm

39,5 cm

34 cm

37 cm

23 cm

Goniometrie
Koleno:

LDK: S 0 – 0 – 125
PDK: S 0 – 0 – 130

Svalový test
Koleno

LDK

PDK

Flexe

5

5

Extenze

5

5

Vyšetření zkrácených svalů
Žádné zkrácení (0) flexorů kolenních kloubů – m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán
Pacientovi jsem doporučila, pokračovat v posilování stehenních svalů a zaměřit se na
cviky zvětšující rozsah v kolenním kloubu. Všechny doporučené cviky jsme
s pacientem nacvičovali v průběhu terapie a vytvořili jsme z nich domácí cvičební
jednotku.
Se sportem jsem pacientovi doporučila ještě chvíli počkat (cca 2 měsíce). Přesto jsem
mu pár vhodnějších sportů doporučila, například: kolo, plavání (kraul, znak), chůze
v lehčím terénu, lehké vyklusávání,…
69

Závěr
Pacient po 1,5 měsíci dosáhl plné extenze v kolenním kloubu, která byla na začátku
terapie nedostatečná. Výrazně se zlepšila i svalová síla. Na začátku terapie pacient
používal francouzské hole, které v průběhu terapie odložil. Otok končetiny a nepříliš
uspokojivá pohyblivost jizvy se během terapie upravily. Obvody obou dolních končetin
se téměř vyrovnaly a malé zkrácení extenzorů se nám podařilo odstranit. Pacient se po
třech měsících vrátil do zaměstnání.

70

9. DISKUZE
V této práci jsem se snažila využít své dosavadní poznatky a přiblížit
problematiku úrazu, plastiky a následné fyzioterapie předního zkříženého vazu.
Práci jsem rozdělila na část teoretickou, která obsahuje anatomii kolenního
kloubu, biomechaniku kolenního kloubu, poranění a následnou léčbu předního
zkříženého vazu. Druhou speciální část představuje vyšetření kolenního kloubu,
fyzioterapii po náhradě předního zkříženého vazu a kazuistiky.
Psát o této problematice jsem se rozhodla proto, že se od mala pohybuji ve
sportovním prostředí, kde jsem se s tímto poraněním setkávala. Dalším důvodem, bylo
zjištění, stále častěji se vyskytujících poranění měkkých struktur kolenního kloubu i u
takzvaných nesportovců. Příčinou většinou bývá špatná pohybová příprava např.:
jednou za rok si jít zahrát fotbal, tenis, lyžovat, pak už k úrazu stačí jen drobná
nerovnost terénu.
Terapie ruptury předního zkříženého vazu vychází z rozhodnutí lékaře, zda
přistoupit k náhradě PZV nebo zvolit druhou možnost, konzervativní terapii bez
náhrady PZV. Velkou roli hraje aktivita pacienta, jakou práci vykonává, jestli je nebo
není sportovec. V případě pacienta, který nevykonává těžkou fyzickou práci a není
sportovní typ, není nutné k plastice předního zkříženého vazu přistupovat. V opačném
případě se s operací neváhá.
Diskutovanou oblastí je volba implantátu. PZV se nahrazuje allotransplantátem
z dárce nebo umělým materiálem a dnes nejčastěji používaným autogenním štěpem.
Nejčastěji používané autogenní štěpy jsou z lig. patellae (BTB) nebo štěp ze šlach
m.semitendinosus a m. gracilis (ST/G). Za zlatou střední cestu se považuje BTB štěp.
I přesto, že při jeho odběru vzniká větší incize a tím i větší bolestivost oproti štěpu ze
šlachy m. semitendinosus, kde je incize podstatně menší.
Rozcházejí se také názory, kdy k operaci přistoupit. Jednou z možností je
provést operaci co nejdříve po úrazu. Při druhé variantě se s operací vyčká do 6. až 8.
týdne po poranění vazu, z důvodu vyloučení poúrazové artrofibrózy.
Nejednotný názor panuje i při volbě fyzioterapie. Především o době úplného
odložení holí, zda je nutné používat ortézu nebo otázka vhodnosti motorických dlah.
Motorická dlaha se využívá k dosažení 90° flexe v kolenním kloubu. Někteří autoři
uvádějí, že lepší variantou je pasivní pohyb vedený terapeutem, který vnímá bariéry při
pohybu a rychleji reaguje na změnu aferentních informací včetně bolesti. Při použití
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motodlahy dochází k nárůstu bolesti a k reflexnímu zvýšení svalového tonu m.
quadriceps femoris a v některých případech i k nadměrnému vytažení štěpu (23). Pohle
mého názoru, by se flexe měla zvětšovat postupně v nebolestivém rozsahu pohybu a
před každým použitím motodlahy, by fyzioterapeut měl provést pasivní pohyb sám, aby
zjistil, jaké nastavení motorické dlahy má zvolit.
Problematika ortéz spočívá v jejich špatném, častém a dlouhodobém nošení.
Kdy způsobí špatnou aktivaci svalů a vede k jejich atrofii. Důvod indikace ortézy je
zajištění lepší stability kolenního kloubu. Ortéza je doporučena nosit první dva týdny po
operaci s rozsahem nastaveným na 90° flexi. Také se doporučuje nosit podpůrnou
ortézu při sportu do jednoho roku po operaci.
Ve své práci jsem chtěla popsat případ náhrady PZV u sportovně méně aktivních
pacientů. Během psaní mé práce se mi, ale nenaskytla možnost se s takovým pacientem
setkat. Velmi ráda jsem však využila příležitosti, zeptat se pana F., zda by se mnou
spolupracoval a mohla bych tak uvést jeho poranění PZV v pravém i v levém kolenním
kloubu ve své práci.
Pan F. je velmi aktivní člověk. Závodně se věnuje disciplíně skicross, ale i
ostatní sporty jsou mu blízké, jako např: tenis, cyklistika, fotbal. Při rozhovoru, mě
zarazil odpovědí na otázku, proč nezašel k lékaři s pravým kolenním kloubem dřív,
když věděl o částečné ruptuře vazu. A proč mu nepřipadalo divné, objevování otoku a
bolestivosti po zátěži, i když nosil ortézu. Odpověděl mi, že tomu nepřikládal důležitost,
a kdyby si nepřetrhl vaz v levém koleni, tak by na operaci nešel.
U pacienta, jsem poznala velký zájem o fyzioterapii. Měla jsem možnost s ním
strávit několik měsíců a společně projít jednotlivými fázemi fyzioterapii po náhradě
předního zkříženého vazu. S terapií jsem začala od prvního dne po operaci, kdy mi
nemocnice umožnila ho navštěvovat a začít s cviky z časné pooperační fáze.
Pochopila jsem, že plastika předního zkříženého vazu je, velmi bolestivý výkon.
A usoudila, že první dny po operaci pro pacienta, díky velkým bolestem, nejsou moc
snadné. I přes tyto bolesti jsem se u svého pacienta F. setkala s velkým odhodláním a
zapálením do terapie.
Při odchodu z nemocnice pacient chodil perfektně o holích, dosáhl 90° flexe a
jeho operující lékař byl s jeho výsledky, dosažených při pobytu v nemocnici, spokojený.
Přes moje první obavy, že nadšení pacienta o jeho fyzioterapii po odchodu
z nemocnice poklesne, jsem se naštěstí zmýlila. Někdy jsem pana F. musela až
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upozornit, že chce terapii příliš uspěchat a bylo by dobré s některými cviky počkat.
Typickým příkladem byla debata, kdy je vhodný čas na úplné odložení holí. Pacient měl
pocit, že doba dvou a půl týdne od operace je ideální. Snažila jsem se mu vysvětlit
možná rizika časného odložení holí. Nakonec jsme se shodli na postupném odkládání,
kdy například při pohybu po bytě může hole odložit. Poslední slovo jsme nechali lékaři,
ke kterému byl pacient objednaný ve čtvrtém týdnu po operaci.
V této souvislosti jsem se začala více zajímat o tuto fázi fyzioterapie. Z řady
odborných publikací jsem zjistila rozdílných názorů na toto téma. Někteří autoři uvádějí
razantnější způsob se zatěžováním DK od samého začátku a odložením holí kolem
druhého týdne. Jiní udávají úplné odložení holí od šestého týdne. Další možností, kterou
jsem našla, bylo odkládání mezi 4. až 6. týdnem po operaci. Jediný shodný názorem byl,
že v době odložení francouzských holí, by končetina měla být bez otoku, bolesti a
pacient by měl mít správný stereotyp chůze. Já osobně se přikláním k názoru, že
správný čas na odkládání je mezi čtvrtým a šestým týdnem, kdy přesnější dobu určí
lékař.
U pana F. byla fyzioterapie ztížená druhou operací na pravé DK po dvou
měsících od operace první, oproti terapii kdy je nahrazován vaz jen v jednom kolenním
kloubu. V tom to případě se pooperační fáze stává i fází předoperační. A období třetího
měsíce po operaci první DK, kdy už by terapie mohla být náročnější, se stává časnou
pooperační fází pro druhou operovanou DK. I přes všechny obtíže, se nám povedlo po
pěti měsících dosáhnout plného rozsahu pohybu, svalové síly, odstranit malé zkrácení
hemstringů a dosáhnout téměř totožných obvodů DKK jako před operacemi. Pan F. se
po třech měsících od druhé operace vrátil do zaměstnání. Při jednom z posledních
rozhovorů, mi řekl, že nejvíce mu vadila, tak dlouhá pracovní neschopnost, která v jeho
případě trvala pět měsíců.
Pacient z druhé kazuistiky je sportovní nadšenec a rupturu předního zkříženého
vazu způsobil při fotbale. Byla mu provedena plastika PZV pomoci BTB štěpu. Poprvé
jsem se s ním setkala v ambulanci v době, kdy byl tří týdny po operaci. V období jeden
a půl měsíce, kdy navštěvoval fyzioterapii, došlo k zlepšení svalové síly, téměř se
srovnaly obvody DKK, chůze byla symetrická a stabilní. Pacient se po třech měsících
vrátil do zaměstnání.
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Určitou výhodou pacientů byl jejich sportovní styl života, kdy jejich inspirací
bylo navrácení zpět ke sportu. Oba se shodli, že jim nečinnost vadí. Působili velmi
dobře a oba měli snahu se aktivně podílet na terapii.
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10. ZÁVĚR
Úspěšnost náhrady předního zkříženého vazu (PZV) a jeho obnovení funkce má
v prvé řadě vliv správně provedená operace. Kdy je důležité, aby měl štěp co nejlepší
anatomické umístění, aby byl dostatečně fixován a byl dostatečně napnutý. Toto
představuje pouze první krok k dobrému výsledku. Neméně důležitá je fyzioterapie.
Protože i při dobře provedené operaci a tím vzniklých dobrých předpokladech pro
optimální vhojení štěpu a dobrou funkci štěpu, může nevhodně zvolená terapie způsobit
nemalé potíže. Tím může dojít k oddálení návratu do zaměstnání a ke sportu. Proto je
důležitá spolupráce fyzioterapeuta a operujícího ortopeda.
Jelikož plastika PZV je operací plánovanou, předchází ji předoperační fáze
fyzioterapii, která je zaměřena na odstranění otoku a bolesti a především na zvětšení
svalové síly stehenních svalů.
Po operaci následuje časná pooperační fáze. Část tohoto období stráví pacient
v nemocnici, kde je od samého začátku zahájena fyzioterapie. Začíná vleže na lůžku
cévní gymnastikou,kryoterapií na zmírnění otoku, izometrickou kontrakcí m. quadriceps
femoris jako prostředek zmírnění atrofie především m. vastus medialis. Pacient začíná
chodit o francouzských holích již první den po operaci. Snahou je dosažení 90° flexe,
k čemuž se využívá motodlaha nebo pasivní pohyb vedený terapeutem.
V období od 2. týdne do 6. týdne pacient odkládá hole a terapie se zaměří na
správný stereotyp chůze. Jsou využívány cviky v uzavřených a otevřených kinetických
řetězcích. Při dosažení dostačeného rozsahu jezdí na rotopedu nebo na kole. Začínají se
používat lehčí prvky ze senzomotorické stimulace.
V pozdní pooperační fázi pokračujeme v posilování a zvětšení kloubního
rozsahu do flexe, která by při závěru této fáze měla dosahovat 130°. V senzomotorické
stimulaci postupujeme k těžším cvikům a na konci této fáze můžeme různě kombinovat
nestabilní plochy. Vhodné je v rámci posilování dolních končetin zařadit posilovnu,
vyklusávání.
Rekonvalescenční fáze fyzioterapie trvá zhruba do 6. měsíce. V této části pacient
začíná s bezkontaktními sporty. Velmi vhodné je plávání, běh s tréninkem rychlého
zastavení, při vhodných podmínkách jsou vhodné i běžky.
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12. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
a. (aa.)

arteria

ARG

antigravitační relaxace

ASK

artroskopie

BTB

bone- tendo- bone (štěp z lig. patellae)

cm

centimetr

CP

proudy střídající se v krátké periodě

CPiD

izodynamický proud

č.

číslo

DD

diadynamický proud

DF

dvojitý impulzní proud

DK

dolní končetina

DKK

dolní končetiny

dx.

dextra

FA

farmakologická anamnéza

gen.

koleno

kg

kilogram

L

levá

LCA

Ligamentum crutiatum anterius

LCP

Ligamentum crutiatum posterius

LDK

levá dolní končetina

lig.

ligamentum

LP

proudy střídající se v dlouhé periodě

LTV

léčebná tělesná výchova

m.

musculus

MET

muscle energy technik
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MF

jednoduchý impulzní proud

mm

milimetr

mm.

musculii

n.

nervus

např.

například

NO

nynější onemocnění

OA

osobní anamnéza

P

pravá

PA

pracovní anamnéza

PDK

pravá dolní končetina

PIR

postizometrická relaxace

př.

příklad

PZV

přední zkřížený vaz

RA

rodinná anamnéza

RS

synkopový rytmický proud

S

sagitální rovina

s

sekunda

SA

sociální anamnéza

sin.

sinistra

st.

stupeň

ST/G

štěp ze šlach m.semitendinosus a m. gracilis

str.

strana

v.

vena

ZZV

zadní zkřížený vaz
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13. PŘÍLOHY

Příloha I – vazivový aparát kolenního kloubu
Příloha II – biomechanika zkřížených a postranních vazů kolenního kloubu
Příloha III – vyšetření kolenního kloubu
Příloha IV – náhrada předního zkříženého vazu
Příloha V – příklad cviků v uzavřeném a otevřeném kinetickém řetězci
Příloha VI – příklad cviku ze senzomotorické stimulace
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PŘÍLOHA I.
Vazivový aparát kolenního kloubu

Obr. 1 Zesilující aparát na přední
straně kolenního kloubu
1. vastus lateralit
2. úpon m. rectus femoris na čéšku
3. m. vagus medialis
4. lig. collaterale tibiale
5. retinaculum patellae mediale
6. lig. patellae
7. retinaculum patellae laterále
8. lig. collaterale fibulare
9. lig. capitis fibulae anterius
(2)

Obr. 2 Vazy a menisky kolenního
kloubu
(2)
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PŘÍLOHA II.
Biomechanika zkřížených a postranních vazů

Obr. 1 postavení zkřížených a postranních vazů
1. lig crutiatum posterius, 2. lig. crutiatum anterius, 3. meniskus medialis, 4. lig.
collaterale fibulare, 5. lig. collaterale tibiale

A) V plné extenzi jsou napnuty zkřížené, tak i postranní vazy
B) Při 5° flexi spojené s počáteční rotací se uvolňují postranní vazy a lig. crutiatum
anterius
C) Při další postupné flexi se znovu napíná lig. collaterale tibiale a lig. crutiatum
anterius a zajišťují pevnost kolenního kloubu při pohybu. (2)

Obr. 2 „Idealizované“ osy
pohybů v kolenním kloubu
(1)

82

PŘÍLOHA III.
Vyšetření kolenního kloubu

Obr. 1 Hodnoceni pozitivity testů vyšetřujících instabilitu kolenního kloubu (1)

Obr. 2 Zjištěni výpotku v kolenním kloubu: kompresi suprapatellarniho recessu
a současným tlakem na oblast Hoffova tělesa (jde o mohutný tukový polštář, který se
vyklenuje dorzálně a vyplňuje, prostor v přední časti fossa intercondylaris až po
přední plochu PZV) se vyklene kloubní pouzdro na opačné straně lig. patellae (1)
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PŘÍLOHA IV.
Postup náhrady předního zkříženého vazu

Obr. 1 Postup náhrady PZV pomoci štěpu z lig. patellae (6)

a)

b)

Obr. 2 Schéma fixace štěpu a) fixace ve femorálním a tibiálním kostěném tunelu
interferenčnimi šrouby b). fixace štěpu na RTG snímku
po operaci PZV (3, 4)
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PŘÍLOHA V.
Příklad cvičení v uzavřeném a otevřeném kinetickém řetězci

Obr. 1 cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci (5)

Obr. 2 cvičení v otevřeném kinetickém řetězci (5)
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PŘÍLOHA VI.
Příklad cviků ze senzomotorické stimulace
Nácvik malé nohy na válcové úseči (5)
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