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Souhrn 

Název: Sudeckův syndrom po zlomenině V. metatarzu 

(Sudeck syndrome after fracture of 5th metatarsus) 

Autor: Gabriela Jirošová 

Cílem této práce je seznámit se v teoretické i praktické rovině s problematikou 

Sudeckova algoneurodystrofického systému. Bakalářská práce ve své obecné části 

shrnuje teoretické anatomické poznatky o kostní tkáni, o skeletu a svalech dolních 

končetin, zabývá se aktuální problematikou zlomenin a konečně etiopatogenezí, 

diagnostikou, klinickým obrazem, prevencí, léčbou a prognózou Sudeckova syndromu. 

Speciální část této práce zpracovává kazuistiku pacienta s diagnózou Sudeckova 

syndromu po zlomenině 5. metatarzu, který podstoupil tří týdenní terapii. Kazuistika 

zahrnuje vstupní kineziologické vyšetření, na jehož základě byly stanoveny cíle a 

postup terapie, dále obsahuje popis aplikovaných terapeutických postupů a výstupní 

kineziologické vyšetření, které bylo porovnáno se vstupním kineziologickým 

vyšetřením a následně byl vyhodnocen efekt terapie. Během 1 O terapeutických jednotek 

se podařilo splnit navržené krátkodobé cíle. 
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1. ÚVOD 

Tuto závěrečnou bakalářskou práci jsem vypracovala na základě prázdninové praxe, 

kterou jsem vykonávala v Ústřední vojenské nemocnici v Praze na oddělení 

rehabilitační a fyzikální medicíny na ambulanci v době od 16. 1. 2006 do 1 O. 2. 2006. 

Pro zpracování kazuistiky jsem si vybrala pacienta s diagnózou Sudeckova syndromu 

po zlomenině V. metatarzu PDK, se kterým jsem pracovala 3x týdně (vždy pondělí, 

středa a pátek) od 20. 1. 2006 do 1 O. 2. 2006, celkem tedy 1 O terapeutických jednotek. 

Cílem této práce je seznámit se v teoretické i praktické rovině s problematikou 

Sudeckova algoneurodystrofického syndromu. Úkolem obecné části je shrnout 

problematiku zabývající se Sudeckovým syndromem, co se týče etiopatogeneze této 

nemoci, diagnostiky, klinického obrazu, léčby, prevence a prognózy. Úkolem speciální 

části pak je zpracovat metodiku práce, pacientovu anamnézu včetně předchozí 

rehabilitace, výpisu ze zdravotní dokumentace, indikace k rehabilitaci a diferenciální 

rozvahy nad diagnózou, dále vstupní kineziologický rozbor včetně status presents, poté 

stanovit krátkodobý i dlouhodobý rehabilitační plán s uvedenými cíly terapie, dále 

popsat průběh rehabilitace a poté zpracovat výstupní kineziologické vyšetření a 

zhodnotit efekt terapie, nastínit, jakým způsobem pacient reagoval na zvolené 

terapeutické postupy a zhodnotit možnosti ovlivnění jeho stavu z hlediska fyzioterapie. 



2. ČÁST OBECNÁ 

Tato část se zabývá shrnutím teoretických anatomických poznatků, co se týče kostní 

tkáně, skeletu a svalů dolních končetin, dále se zahýbá problematikou zlomenin a 

Sudeckova algoneurodystrofického syndromu. 

2.1. Kostní tkáň 

Kostní tkáň je specializovaným typem opěrného pOJIVa s mineralizovanou 

mezibuněčnou hmotou. Jako všechna pojiva se skládá z buněk- osteoblastů, osteocytů 

a osteoklastů a amorfní a vláknité mezibuněčné hmoty. Osteoblasty produkují 

kolegenní vlákna a amorfní proteoglykanovou mezibuněčnou hmotu. Produkcí enzymů 

(alkalické fosfatázy) se osteoblasty podílejí také na mineralizaci kostní tkáně. 

Osteoblasty jsou polarizované buňky, tzn., že buněčný produkt (osteoid) je produkován 

vždy jedním pólem buňky - pólem přivráceným ke kostní tkáni. Osteocyty se spíše 

účastní uvolňování minerálů z kostní tkáně, a jsou proto součástí regulačních 

mechanismů udržujících kostní matrix a hladinu vápníku v tělních tekutinách -

především v krevní plazmě. Látková přeměna kostní tkáně je ztížena její mineralizací. 

Cesta, kterou přesto dochází k vysoce intenzivní a regulované látkové přeměně uvnitř 

kostní tkáně, je realizována především kontakty výběžků kostních buněk. Doba života 

osteocytů je asi 20 let. Rozpadlé osteocyty se již nenahrazují a drobné prostůrky, ve 

kterých buňky v kosti leží, zůstávají prázdné. Osteoklasty produkují kyselou fosfatázu 

a kolagenázu. Pomocí těchto enzymů uvolňují kostní minerály a rozrušují strukturu 

základní hmoty. Přítomnost "bouracích" buněk je nezbytná pro přestavbu kosti. 

Osteoklasty vlastně uvolňují prostor pro novotvořenou kost a napomáhají tak její 

remodelaci. Účastní se růstových pochodů. Mezibuněčná hmota kostí je tvořena 

svazky kolagenních vláken, tmelených základní amorfní hmotou. Tato proteoglykanová 

hmota obsahuje i specifické glykoproteiny, které mohutně vážou vápník. Základní 

matrix kosti je proto mineralizována. Minerální složku kostí," která může dosáhnout až 

65% hmotnosti kosti, tvoří submikroskopické krystality fosforečnanu vápenatého, 

prostorově uspořádaného jako hydroxyapatit. Organické hmoty - především 

kolagenních vláken - je přesto v kosti takové množství, že i odvápněná kost si 

zachovává svůj tvar. Obsah minerálů je u různých kostí různý a stupeň mineralizace je 
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rozdílný i v rámci stavby jedné kosti. Obecně platí, že kostní trámce jsou 

mineralizovány méně než kostní lamely, a proto i kosti s převahou trámčiny mají 

celkově nižší obsah minerálních látek. Kostní tkáň je biochemicky složena z 60% 

minerálů, 24% organických látek, 12% vody a 4% tuků. (2) 

2.2. Mikroskopická stavba kosti 

Mikroskopická stavba kosti rozlišuje vrstevnatou, lamelární kost (sekundární, zralou 

kost) a vláknitou, fibrilární kost (primární, nezralou kost). (2) 

Lamelární kost je základem převážné části skeletu, zvláště dlouhých a plochých 

kostí končetin. Na makroskopickém řezu typickou lamelární kostí rozlišujeme 

kompaktní, plášťovou vrstvu kosti (tzv. kompakta, kortikalis) a část spongiózní, 

houbovitou část kosti (tzv. spongióza). Lidská kostra je z 80% složena z kompaktní 

kosti, která je nositelkou především mechanických (pevnostních) vlastností skeletu, a z 

20% ze spongiózní kosti, která představuje obrovskou plochu pro realizaci látkové 

přeměny kostí a jejich remodelaci. Kostní kompakta je tvořena buď koncentricky 

uspořádanými trubicovitými lamelami, nebo destičkovými lamelami. Komplex lamel 

s centrálním Haversovým kanálkem se nazývá osteon neboli Haversův systém. Osteon 

je základní stavební a funkční jednotkou kompaktní kosti. Stěnu osteonu tvoří několik 

trubicovitých lamel, v jejichž stěnách jsou vyhloubeny komůrky (tzv. lakuny), ve 

kterých jsou uloženy bohatě rozvětvené osteoblasty ( osteocyty). Trubicovité osteony 

mohou být v kompaktě uloženy rovnoběžně s dlouhou osou kosti, nebo probíhají 

v táhlých spirálách, popřípadě mohou být ohnuty do oblouku. Na orientaci osteonůje do 

značné míry závislá i pevnost kostí. Středem osteonu probíhá centrální Haversův 

kanálek, vyplněný řídkým vazivem, různými typy pojivových buněk a jednou až dvěma 

krevními kapilárami, které jsou doprovázeny nervovými vlákny inervujícími jejich 

stěnu. Centrální kanálky jsou mezi sebou spojeny příčnými a šikmými Volkmannovými 

kanálky, takže je propojen nejen krevní oběh jednotlivých· osteonů, ale je spojen i oběh. 

osteonů, periostu a kostní dřeně. Jednotlivé trubicovité lamely tvořící osteon se skládají 

ze svazků kolegenních vláken zalitých do amorfní mezibuněčné hmoty a z osteocytů 

(osteoblastů). Každá lamela má "svůj" směr průběhu vláken, takže skelet celého 

osteonu je komplexem vzájemně se křížících kolagenních vláken. Pokud jsou osteony 
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zatíženy tahem (např. v místech svalových úponů), probíhají vlákna ve strmých 

spirálách, jde-li o "tlakové osteony", jsou spirály nízké. Schematicky lze podle průběhu 

vláken rozlišit tři typy osteonů: spirálovité, longitudinální (podélné) a alternující 

(smíšené). Destičkové osteony, uložené mezi trubicovitými osteony, tvoří na zevním a 

vnitřním povrchu kompakty koncentrické vrstvy, kterým říkáme zevní a vnitřní 

plášťové lamely. Zevní lamely jsou uloženy pod okosticí, vnitřní obklopují dřeňové 

dutiny. Ve stěnách lamel jsou mělké jamky - lakuny, ve kterých jsou uloženy 

rozvětvené osteoblasty ( osteocyty). Některé osteoblasty po ukončení produkce 

mezibuněčné hmoty zanikají a lakuny pak zůstávají prázdné. Ze dna lakun vybíhají 

jemné kostní kanálky, do kterých osteoblasty vysílají své výběžky a tvoří tak 

anatomický základ komunikačního systému lakun ( osteoblastů), lamel a centrálních 

Haversových kanálků. Většina kostních buněk je tak svými výběžky buď přímo ve 

vzájemném kontaktu, nebo tento buněčný kontakt nahrazuje cirkulující tkáňová tekutina 

ve štěrbinách mezi povrchem osteoblastů a dnem lak:uny, resp. stěnou kostních 

kanálků. Osteon je stavební a cirkulační jednotkou kostní kompakty. Úprava 

kolagenních vláken v lamelách osteonu a jejich rozdílný stupeň mineralizace jsou 

základem pevnosti kompakty v tahu, tlaku i ohybu. Výhodných mechanických 

podmínek vlastností dosahuje kompakta i zásluhou specifické úpravy cirkulace, která na 

jedné straně dovoluje vysoký stupeň látkové přeměny, na druhé straně nevede 

k zeslabení poměrně rigidní struktury osteonů. Možnost oboustranné látkové přeměny 

mezi krví a kostními buňkami je tak zajištěn cestou kapiláry v centrálním Haversově 

kanálku - kostní kanálky - osteoblasty ( osteocyty) - mezi buněčná kostní hmota. 

Pomocí této komunikace se jednak uskutečňuje mineralizace kostní tkáně, jednak se 

touto cestou transportují vápenaté a hořečnaté ionty uvolňované z kompakty do 

krevního oběhu. V kosti je deponováno asi 99% veškerého vápníku, který odtud může 

být odčerpán a tak může být udržována jeho stálá koncentrace v krevní plazmě a 

v tělních tekutinách. Vzhledem k tomu, že vápm'k je iont, který podmiňuje činnost celé 
. . 

řady enzymatických systémů wnožňujících svalovou kontrakci, krevní srážení, přenos 

nervového vzruchu atd., jeho nedostatečný přívod v potravě doplňuje organismus 

rychlým nebo pomalým uvolněním vápníku z kostní tkáně. Rychlé uvolňování kalcia je 

prostým fyzikálním mechanismem, při kterém se vápenaté ionty dostávají do tkáňové 

tekutiny a do krve. Hlavní podíl na rychlém uvolňování vápníku má spongiózní kost, 
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zvláště kost procházející přestavbou. Pomalé uvolňování vápníku zajišťují především 

osteoblasty. Spongióza je v lamelární kosti všude tam, kde není vytvořena souvislá a 

jednotná dřeňová dutina (kostní hlavice) a pod plášťovou vrstvou kompakty. Spongióza 

je složená z trámců (trabekul) a z plotének tvořících struktury, jejichž tvar a prostorové 

uspořádání je výsledkem různých mechanických sil působících na kost. U silnějších 

trámců se formují Haversovy osteony, tj. trámce z koncentricky uspořádaných lamel. 

Na povrchu trámců a lamel jsou drobné lakuny a osteoblasty. Směr průběhu a 

uspořádání kostních trabekul a trámců odpovídá tzv. trajektoriím, tj. liniím spojujícím 

místa největšího zatížení kosti. Celkovému uspořádání průběhu trámců a lamel 

spongiózy v kosti říkáme kostní architektonika. Při porušení kostního tvaru, například 

při kostní zlomenině, a při následném odlišném tlakovém zatěžování zhojené, ale 

deformované kosti se trámce přestavují. Vzniká nová úprava trámců, již typická pro 

nové tlakové zatížení. Zevní tvar, vnitřní struktura i funkční zatížení kosti jsou ve 

vzájemné harmonii. Při jakékoli změně dochází k přestavbě kosti, jejímž cílem je 

dosažení původní harmonie (Wolfův zákon). Povrch osteoblastů (osteocytů) je 

v kontaktu s tekutinou (s proteoglykany) cirkulující ve štěrbinách lakun a kanálků, do 

kterých osteoblasty vysílají své výběžky. Tlak této tekutiny se mění v závislosti na 

zatížení kosti a tyto změny mají vliv i na metabolickou aktivitu kostních buněk 

produkujících mezibuněčnou kostní hmotu. Vzhledem k tomu, že každá pohybová 

aktivita vede ke změnám zatížení kostí, je možné, že prostřednictvím tlaku v lakunách a 

kanálcích je regulována kostní přestavba, remodelace, hojení mikrofraktur apod. (2) 

Fibrilární kost je typem vývojově původní "primitivnější" kosti. U člověka je první 

kostí vznikající primární osifikací chrupavčitého skeletu plodu a dítěte. V dospělosti je 

vláknitá kost omezena pouze na některé hrbolky, kostní výběžky a drsnatiny -

především v místě svalových úponů. Fibrilární kost je složena z plsti kolagenních 

vláken. Mezi proplétajícími se vlákny jsou mělké prohlubně - lakuny, ve kterých leží 

rozvětvené kostní buňky- osteoblasty (osteocyty). Vlákna jsou orientována převážně ve 

směru, ve kterém je daný hrbolek zatěžován, a v tomto směru také vykazují i určitou 

mechanickou pevnost. (2) 
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2.3. Vývoj kostí 

Kosti se vyvíjejí z vazivového nebo chrupavčitého modelu procesem, který nazýváme 

osifikace (kostnatění). Tvoří-li se kostní tkáň na podkladě vazivového modelu kosti, jde 

o intramembranózní, tzv. desmogenní osifikaci. Vzniká-li z chrupavčitého modelu, jde 

o tzv. enchondrální osifikaci. Desmogenně osifikují především ploché a miskovité 

kosti tvořící lebeční klenbu - temenní kost, část čelní, spánkové a týlní kosti, ale také 

dolní čelist a klíční kost. Osifikační proces začíná uprostřed těchto kostí, a proto je i 

střed definitivní kosti mnohem silnější než její okraje, které jsou ještě u novorozence 

vazivové. Enchondrálně osifikuje většina kostí skeletu - dlouhé kosti končetin, 

obratle, žebra, kosti pletenců, kosti lebeční báze aj. Při enchondrální osifikaci krátkých 

kostí vzniká osifikační jádro v centru chrupavčitého modelu a z tohoto centra pokračuje 

osifikace na periferii. Z chrupavčitého modelu nakonec vzniká fibrilární kost, pokrytá 

slabou vrstvou chrupavčitých buněk. Z okolm'ho vaziva se tvoří okostice a teprve po 

jejím vznik zmizí i poslední chrupavčitý lem na povrchu kosti. Kompakta krátkých kostí 

se tvoří až později -z hlubokých vrstev okostice. (2) 

Proces trvalé přestavby kostí trvá vlastně celý život. Ložiska primární, tj. fibrilární 

kosti vznikající uprostřed chrupavčitého modelu se nazývají primární osifikační 

centra. Vytvářejí se u plodu asi od 3. měsíce života. Proč vznikají primární osifikační 

centra vždy na přibližně stejných místech chrupavčitých modelů kostí, není jasné. Zdá 

se, že určité opodstatnění mají hydrostatické teorie, které předpokládají vznik 

maximálního hydrostatického zatížení v určitých místech chrupavčitých modelů kostí 

(vznik tzv. hydrostatických bodů), které vyvolávají lokální změnu látkové přeměny 

chrupavky. Kritické snížení látkové přeměny vede k rozpadu chondroblastů 

( chondrocytů) a k uvolnění prostoru pro vrůstání kapilár. Lokalizace hydrostatických 

bodů se významně shoduje se zatížením kompaktní kosti tahem okostice, svalových 

úponů a vlivem spontánních pohybů plodu. (2) 

2.4. Růst kostí 

Osifikace v kloubních koncích (hlavicích) kostí začíná sice již u plodu, ale probíhá 

většinou až po narození. Osifikace zde probíhá z tzv. sekundárních osifikačních center 

(tzv. osifikačních jader), tj. z ostrůvků primární kostní tkáně vznikající v centru 
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chrupavčitých kostních hlavic. Osifikace se z primárních i sekundárních center šíří 

všemi směry, takže na kost je postupně přetvářen celý původně chrupavčitý model 

kosti. V procesu osifikace zůstává chrupavka zachována pouze na rozhraní teritoria 

primárních a sekundárních center. Tato chrupavka je pro dlouhé kosti jejich růstovou 

chrupavkou. Kost roste apozicí, tj. přikládáním no v o tvořené tkáně k tkáni starší 

(rostoucí). Tento typ růstu ovšem vyžaduje stálou tvarovou opravu. Rostoucí kost proto 

prochází trvalou remodelací. Mezi epifýzami a diafýzou kostí je růstová ( epifýzová) 

chrupavka- fýza. Dlouhé kosti končetin mají dvě klasické růstové chrupavky, jiné kosti 

končetin, včetně plochých a některých krátkých kostí, mají jednu fýzu. Kromě 

typických růstových chrupavek, vložených mezi diafýzu a epifýzu, zajišťující růst kosti 

do délky, mají některé kosti s velkými hrboly chrupavky obdobné stavby, které jsou na 

bázích těchto výběžků a zajišťují růst. Růstová chrupavka je typem hyalinní chrupavky. 

Je složená z několika vrstev, z nichž pouze jediná je složena z proliferujících (dělících 

se) buněk. Na růstu fýzy se podílí pouze její proliferační vrstva. Hypertrofická vrstva 

fýzy tvoří rozhraní mezi růstovou chrupavkou a přiléhající metafýzou. Na tomto 

rozhraní je kalcifikovaná vrstvička ze strany metafýzy postupně rozrušována a 

nahrazována novotvořenou kostí. Tato vrstva je mechanicky nejslabší částí fýzy, proto 

právě zde nejčastěji dochází k typické zlomenině dětské kosti. Proliferační vrstva 

růstových chrupavek je unipolární, tzn., že kost roste jedním směrem. Fýza se chová 

jako hydraulický zvedák - vzdaluje epifýzu od středu kosti. Výjimku tvoří pouze 

některé fýzy plochých kostí, které jsou bipolární (resp. multipolární). Růst fýzy se 

zastavuje vytvořením můstku mineralizované kostní tkáně mezi spongiózou metafýzy a 

epifýzy. Po zastavení růstu celá růstová chrupavka postupně osifikuje. K zániku fýz 

dochází mezi 15. a 21. rokem věku, kdy dochází i k postupné zástavě růstu těla. Do 

šířky (tloušťky) přirůstá kost apozicí z hlubokých vrstev periostu a endostu. Aby byl 

zachován tvar a proporce rostoucí kosti, je proces periostální apozice doplněn procesy 

resorpce (odbourávání) kosti, při které dochází i kjejí celkové remodelaci. (2) 

Velmi složité faktory ovlivňující procesy řízení a regulace růstu kostí lze rozdělit 

do dvou skupin, a to na vnitřní faktory (genetické informace obsažené v genomu 

chondrocytů, chondroblastů a fibroblastů) a na zevní faktory (nutritivní a hormonální 

vlivy, působení mechanických faktorů). Zvyšování axiálního tlaku na růstovou 
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chrupavku vede k omezení až k zástavě růstu kosti do délky, snižování tlaku (k určité 

hranici) délkový růst urychluje. Tlak působící na růstovou chrupavku je součtem 

rozmanitých dílčích tlaků tahů, uplatňujících se zhruba v tomto pořadí: tah periostu a 

perichondria, tah svalů (úponů), statická tlak (gravitace) a tah kloubních pouzder. 

V období růstu kosti má největší význam tah periostu a perichondria, který zabezpečuje 

trvalé zatížení růstových chrupavek. Přetěžování růstových chrupavek vede k postupné 

zástavě růstu. Nepřiměřené odlehčení chrupavek vyvolá naopak přerůstání kostí. Pro 

stimulaci délkového růstu kostí je optimální přerušovaný, intermitentní tlak. Dlouhé 

kosti mají dvě fýzy, jejich růstové aktivity ale nejsou stejné. Důsledkem poškození fýz 

jsou různé typy růstových poruch kostí. (2) 

2.5. Remodelace kostí 

Proces kostní přestavby - kostní remodelace -je trvalou součástí životního cyklu 

každé kosti, především kostí dětských. U dospělého organismu je z remodelačního 

hlediska v aktuálním klidovém stavu asi 80% spongiózní kosti a 93% kosti kompaktní. 

Na remodelaci kosti se podílí několik typů buněk: osteoblasty, osteoklasty, osteocyty, 

žírné buňky, bílé krvinky (lymfocyty) a další fagocitující buňky. Buňkou tvořící kost je 

především osteoblast. Osteoblasty vznikají z tzv. kmenových buněk, které jsou v kostní 

dřeni. Blasty vystýlají celý vnitřní povrch kosti jako tzv. "buňky lemující kost". Tyto 

buňky produkují kolagen I. typu, která je základní složkou mezibuněčné kostní hmoty. 

Osteoblasty produkují i nekolagenní kostní bílkoviny: osteokalcin, osteonektin, 

proteoglykany a sialoproteiny. Tvorba kostní hmoty probíhá nerovnoměmě. Buňkou 

resorbující kost je především osteoklast. Osteoklasty vznikají z buněk, které v kostní 

dřeni představují i společné kmenové buňky pro monocyty. Osteoklasty jsou poměrně 

pohyblivé buňky, které během resorpce kloužou po povrchu kostní hmoty a produkují 

enzymy degradující kostní kolagen. Skutečný rozklad kolagenu kolagenázami však 

zajišťují osteoblasty. Při resorpci kosti. vytvářejí tedy osteoklasty. jakousi první 

buněčnou frontu - "řezací kužel", který každý den likviduje poměrně stálé množství 

kosti. Osteoblasty moderují mechanismus kostní resorpce realizovaný osteoklasty. 

Resorpcí se nejen uvolňuje prostor pro kostní novotvorbu, ale kost je i remodelována. 

Ale i osteocyty mají poměrně početné zbytky buněčných organel, které jim dovolují 
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produkovat nikoli bezvýznamné množství kostních bílkovin, sloužících k trvalé reparaci 

kostních mikrofraktur. K drobným mikroskopickým zlomeninám kostí dochází totiž 

zřejmě v průběhu stárnutí organismu velmi často a osteocyty tyto poruchy plynule 

likvidují. Další buňky (žírné buňky, lymfocyty aj.) mají v remodelaci kosti podpůrný 

význam. Žírné buňky například produkují heparin, který podporuje kostní resorpci. (2) 

2.6. Kostní cévy a nervy 

Pro látkovou přeměnu, osifikaci, růst a hojení kostí má klíčový význam jejich cévní 

zásobení. Dlouhé kosti mají v dospělosti (tj. po ukončení růstu) tři zdroje cév (tepen i 

žil). Periostální cévy jsou sice drobnější cévní kmeny, ale představují hlavní zdroj krve 

kosti. Bohatě se v periostu větví a anastomózují s cévami kostní dřeně. Zdrojem 

periostálních větví jsou větší cévní kmeny probíhající v blízkosti kostí. Do kostní 

kompakty pronikají šikmými Volkmannovými kanálky, které se v kostní kompaktě 

napojují na cévy uvnitř Haversových kanálků. EpiíiZární cévy odstupují z cév 

zásobující kloubní hlavice a oblasti růstových chrupavek. Zdrojem těchto cév jsou tzv. 

kloubní větve, tj. cévy zásobující kloubní pouzdra a vazy. Z cév kloubních pouzder jsou 

zásobovány i kostní metafýzy. Nutritivní cévy jsou samostatné, poměrně silné cévy, 

vstupující do kostí jedním nebo dvěma nutritivními otvory. Zásobují hematogenní 

kostní dřeň, endost, kompaktu i oblasti růstových chrupavek. Zdrojem nutritivních cév 

jsou silnější kmeny tepen z blízkosti kostí. (2) 

Pro hojení kostních zlomenin jsou významné nejen cévní zdroje, ale i směr kostní 

cirkulace. Kost je v oblasti diafýzy zásobována krví, která teče oběma směry, tj. 

přibližně od středu kosti k oběma epifýzám a naopak. Anastamózy mezi cévními 

oblastmi epifýz a diafýzjsou sice velmi slabé, ale mohou se uplatňovat při zlomeninách. 

Při kostní fraktuře jsou totiž většinou porušeny nejsilnější nutritivní cévy, které se 

posunem úlomků buď trhají, nebo jsou otočeny kolem osy, takže jimi nemůže proudit 

krev. V těchto případech se postupně otevírají i tyto slabé anastomózy a hojící se kostní 

kompaktaje zásobována z epifizámích nebo periostálních cév. (2) 

Periost je bohatě drenován mízními cévami. V kompaktě kostí byly nalezeny pouze 

mízní prostory v okolí cév Haversových osteonů (v Haversových kanálcích), se kterými 

mízní cévy periostu komunikují. Do kosti vstupují tenká autonomní nervová vlákna, 
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která doprovázejí cévy, inervují jejich stěnu (hladkou svalovinu) a regulují tak průtok 

krve kostí. Bohatě je senzitivně inervován periost. Bolest vycházející z kosti je tedy 

bolest periostální - kompaktní kost pod periostem nebo spongióza kloubních konců 

kostí je necitlivá. (2) 

2. 7. Regenerace a reparace kostí 

Kost se poměrně dobře hojí (reparuje, regeneruje). Regenerace kostí se uplatňuje i při 

hojení kostních zlomenin (fraktur). Zlomená kost je schopná úplného zhojení. Pro 

proces hojení je nejvýznamnější reakce lomných kostí. V místě lomu vzniká 

z porušených kostních cév nejprve krevní výron - hematom. Krevní sraženina a úlomky 

poškozené kosti jsou postupně likvidovány fagocytózou. Další hojení kosti pak probíhá 

v několika etapách. Poškozený periost a endost jsou zdrojem tzv osteoprogenitorových 

buněk. Tyto buňky pronikají mezi okraje zlomených kostí a produkují základní amorfní 

mezibuněčnou hmotu vaziva a vlákna. Postupně vzniká vazivový svalek- procallus. 

V bohatě prokrveném vazivovém svalku se z vazivových buněk diferencují chrupavčité 

buňky a z chrupavčitých ostrůvků vzniká souvislejší chrupavčitý svalek - callus 

fibrocartilagineus . Chrupavčitý svalek enchondrálně osifikuje a kalcifikuje ukládáním 

vápenatých solí. Aktivují se u původně vazivové, tzv. osteoprogenitorové buňky kostní 

dřeně periostu a endostu a začínají produkovat základní kostní hmotu. Svalek je tak 

nahrazen kostním svalkem - callus osseus. Kostní svalek je nejprve tvořen houbovitou 

(spongiózní) kostí. Trámce této kosti jsou velmi nepravidelně uspořádány a svalek je 

ještě velmi málo odolný na zatížení. Je proto možné pouze postupné zatěžování kosti a 

opatrná, nezatěžující rehabilitace. Kostní svalek tvořený spongiózní kostí je pomalu 

přestavován na pevnou lamelózní kost. Probíhá-li hojení zlomeniny v oblasti kostních 

epifýz, orientují se v této fázi kostní trámce podle zatížení kosti a obnovuje se kostní 

architektonika. V kompaktě diafýzy se vytvářejí typické Haversovy osteony. Postup 

tvorby nové kosti, popřípadě sledování poruchy v jejím utváření, . lze sledovat různými 

zobrazovacími technikami. (2) 
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2.8. Kosti nohy 

Distálním článkem dolní končetiny je noha. Kostra nohy má tři oddíly: zánártní 

(tarsus), nárt (metatarsus) a články prstů (falangy). Pro skelet nohy je typické zesílení 

zánártních kostí, zmenšení pohyblivosti mezi jednotlivými články oproti ruce a redukce 

(zkrácení) falangů, neboť prsty DKK neslouží k uchopování, nýbrž jako pomocné 

opěrné body. U malíku a čtvrtého prstu střední a poslední článek často srůstají, takže 

interfalangeální kloub chybí. Tarzy tedy zaujímají polovinu délky nohy, reprezentují je 

mohutné, robustní kosti. Prsty nohy tvoří jen asi jednu pětinu délky nohy. Kostra nohy 

obsahuje 26 kostí (7 kostí tarzálních, 5 metatarzálních a 14 kostí falangeálních), které 

vytvářejí jakousi polokouli, kterou označujeme jako klenbu nožní (viz.dále). (2, 21, 25) 

Zánártní kosti tvoří sedm poměrně masivních kostí nepravidelného tvaru. Hlezenní 

kost (talus) se spojuje s bércovými kostmi a patní a člunkovou kostí. Talus má přibližně 

kubický tvar, je to kost, ve které se rozkládá váha těla. Zátěž působící na talus se 

rozkládá jednak přes člunkovou kost směrem k hlavici prvního metatarzu, jednak do 

hrbolu kosti patní. Patní kost (calcaneus) je největší a nejmasivnější z kostí nohy. 

V kostře nohy tvoří zadní a dolní oddíl, který přejímá část hmotnosti těla z hlezenní 

kosti a přenáší ji na podložku. Zadní oddíl kosti reprezentuje kostěnný podklad paty. 

Artikuluje s talem, s os naviculare a s os cuboideum. Člunková kost (os naviculare) je 

krátká kost, která leží na palcovém okraji nohy, vysoko ve vnitřním oblouku nožní 

klenby. Artikuluje s kostí patní, s talem, s os cuboideum a os cuneiforme. Klínovité 

kosti (ossa cuneiforma) jsou tři kosti, které artikulují s člunkovou kostí, první až třetí 

nártní kostí a kostí krychlovou. Os cuneiforme mediale je z klínovitých kostí největší, 

leží ve vnitřním oblouku nožní klenby a sousedí se střední klínovitou kostí a s první a 

druhou nártní kostí. Os cuneiforme intermedium je nejmenší ze všech nártních i 

klínovitých kostí. Je uložena uprostřed, mezi vnitřní a zevní klínovitou kostí, a 

artikuluje s bází druhé nártní kosti, která se zasouvá mezi vnitřní a zevní klínovitou 

kost. Os cuneiforme laterale je o" něco větší než střední klínovitá kost, je vložena mezi 

člunkovou a třetí nártní kost, ale kromě uvedených kostí artikuluje i s druhou nártní 

kostí a kostí krychlovou. Krychlová kost (os cuboideum) je krátká kost tvaru 

nepravidelné krychle. Artikuluje s kostí patní, s os cuneiforme, s III. a IV. metatarzem a 

bází V. metatarzu. Na vnitřní straně se malou ploškou dotýká os navicularis. (2, 21) 
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Nártní kosti (ossa metatarsalia) formují střední část kostry nohy. Jde o pět kostí, 

první metatarsus je palcový. Metataruy jsou dlouhé kosti, které se skládají z rozšířené 

báze, těla kosti a hlavice. Články prstů (phalanges) tvoří skelet prstů nohy. Palec má 

pouze dva články, ostatní prsty jsou tříčlánkové. (2) 

2.9. Klouby nohy 

Mezi kostmi nohy Je vytvořeno několik desítek kloubních spojů. Z funkčního 

hlediska je sice pohyb v mnoha spojích značně omezen, ale určitý pružící efekt spojený 

s drobnými posuny musí být pro správnou funkci nohy zachován. (2) 

Kloub hlezenní umožňuje pohyby nohy. Je to kloub trochleární, který umožňuje jako 

funkční pohyb dorzální a plantární flexi, jež jsou v celkovém rozsahu možné v 80°. 

Dorzální flexe znamená zvednutí špičky nohy směrem k holeni, vždy může být 

přimísena extenze prstců a mírná pronace nebo supinace. Plantární flexe znamená 

opačný pohyb než předchozí a také jde jen zřídka o "čistý" pohyb. Ze základního 

postavení je plantární flexe možná od 30° do 50° a dorzální flexe od 15° do 30°. Pokud 

se tyto pohyby dostanou do krajních pozic, není hlezenní kloub jediným aktivním 

kloubem, ale tarzální klouby také přispívají malým rozsahem pohybu. V krajní dorsální 

flexi se plantární oblouky zplošťují, naopak během krajní plantární flexe je zvětšení 

rozsahu provázeno prohloubením plantárních oblouků. Pouzdrový vzorec spočívá ve 

větším omezení dorzální než plantární flexe. Dále je zde možná abdukce v rozsahu 20° 

a addukce chodidla v rozsahu 10°. Inverze nohy je kombinovaný pohyb, kde je sdružena 

plantární flexe s addukcí, se supinací a vnitřní rotací nohy a everze je pohyb, kdy je 

sdružena dorzální flexe s abdukcí, s pronací a zevní rotací nohy. Inverze je možná od 

30° do 45°, everze do 30°. Kombinací vznikají pohyby složité - cirkumdukce. Vůle 

kloubu spočívá ve ventrodorzálním posunu bérce proti talu a distrakci v podélné ose. 

V hlezenním kloubu velmi často pozorujeme, že chybí vůle v kloubu, avšak aktivní 

pohyblivost (funkční hybnost) je neporušena. Hlezenní kloub se anatomicky dělí na dva 

základní klouby, a to na horní hlezenní kloub (articulatio talocruralis) a na dolní 

hlezenní kloub ( articulatio talocalcaneonavicularis ), který tvoří talus, calcaneus a os 

naviculare. Horní zánártní (hlezenní) kloub - articulatio talocruralis - je složený 

kloub, ve kterém se spojují obě bércové kosti (tibie a fibula), které tvoří vidlici 
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zapadající do trochlea tali. Hlavní váha však spočívá na tibii. Talokrurální kloub je 

považován za kladkový kloub, s osou probíhající oběma kotníky. Pohyby v tomto 

kloubu jsou vždy sdruženy s pohyby v dolním zánártním kloubu, dějí se ve smyslu 

plantární flexe a extenze. Tvarem kloubních ploch je dáno, že při plantární flexi dochází 

k zevní rotaci bérce, resp. noha se stáčí do inverze a při dorzální flexi dochází k everzi 

nohy. Talus se kvůli šroubovitému tvaru kladky při flexi stáčí do supinace (do 

valgozity) a při extenzi se pohybuje opačně. Každý pohyb v hlezenním kloubu je také 

provázen rotací bércových kostí, zejména fibuly. Při plantární flexi je fibula tažena 

vpřed, při dorzální flexi se fibula posunuje dozadu a nahoru. Smyslem tohoto pohybu je 

stálá obnova polohy zevního kotníku. Kloub tak je jištěn v relativně stabilní poloze. 

Mění se přitom i šířka vidlice bércových kostí. Kloub je stabilnější v dorsální flexi a při 

plantární flexi je v uvolněné vidlici bércových kostí možný i mírný pohyb do stran. 

Rozsah pohybu v articulatio talocruralis je poměrně značný a teoreticky dosahuje téměř 

90°. Při chůzi se tento rozsah plantární a dorsální flexe nevyužívá - běžné exkurze se 

pohybují mezi 50 a 60°. Talus je velmi vratkým článkem skeletu nohy a jeho pozice 

musí být proto stabilizována poměrně rozsáhlým systémem vazivových struktur. 

Kloubní pouzdro je zesíleno systémem postranních vazů (ligamentum mediale, 

ligamentum talofibulare anterius et posterius, ligamentum calcaneofibulare). 

Ligamentum talofibulare je primárním stabilizátorem hlezenního kloubu. Jde o vaz, 

který je nejčastějším místem poranění zevního vazivového komplexu hlezenního kloubu 

při inverzně působícím násilí. Vaz je také hlavním zdrojem bolestivé signalizace při 

přetížení hlezenního kloubu. Dolní zánártní (hlezenní) kloub - articulatio subtalaris 

je funkční jednotka složená ze dvou samostatných oddílů, které však tvoří funkční 

celek: articulatio subtalaris a articulatio calcaneonavicularis. Articulatio subtalaris je 

zadní oddíl zánártního kloubu. Jde o kulovitý kloub, ve kterém kloubní hlavici 

reprezentuje plocha na patní kosti a jamku reprezentuje plocha na tal u. Pouzdro a kloub 

zpevňují tři vazy: ligamentum talocalcaneum laterale et medilae a ligamentum 

talocalcaneum interosseum. V subtalárním kloubu probíhají složené, kombinované 

pohyby: plantární flexe s addukcí a inverzí a dorsální flexe s abdukcí a everzí nohy. 

Articulatio talocalcaneonavicularis je anatomickou částí předního oddílu dolního 

zánártního kloubu. Kloubní plochy reprezentuje hlavice na talu a střední a přední 

kloubní ploška talu a kalkaneu. Kloubní pouzdro je zesíleno ligamentum 
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calcaneonaviculare plantare a ligamenturn bifurcatum (ligamentum calcaneonaviculare 

dorsale + ligamentum calcaneocuboideum). (1, 2, 3, 4, 5, 10, ll, 12, 15, 21) 

Chopartův kloub (articulatio tarsi transversa) je klinický název pro spojení talu 

s os naviculare (articulatio talonavicularis) a kalkaneu s os cuboideum (articulatio 

calcaneocuboidea). Štěrbiny těchto kloubů probíhají napříč nohy a tvoří funkčně jeden 

kloub. Příčným průběhem kloubních štěrbin jsou umožněny pérovací pohyby nohy při 

chůzi. Plantární strana oddílu je také nejvyšším oddílem nožní klenby. Articulatio 

calcaneocuboidea reprezentuje zhruba sedlový kloub. Kloubní plochy tvoří ploška na 

krychlové a patní kosti. Kloubní pouzdro je zesíleno dorzálně i plantámě vazy 

(ligamenturn calcaneocuboideum dorsale et plantare a ligamentum plantare longum). 

V Chopartově kloubu jsou možné pohyby ve smyslu abdukce, addukce, flexe, extenze, 

inverze a everze. Pohyby planty jsou sdruženy. Při inverzi se zvedá mediální okraj 

chodidla, zatímco laterální okraj klesá k podložce. Naopak při everzi je současně 

dorzální flexe a abdukce, laterální okraj chodidla se zvedá a mediální okraj chodidla 

klesá. V běžných situacích není pohyb v kloubu příliš velký, ale může se jako 

kompenzační pohyb zvětšit při omezení pohybů v horním a dolním zánártním kloubu. 

"Chopartův kloub je pod kontrolou subtalárního kloubu." Tato kontrola se uplatňuje 

především při chůzi. Při zániku některého z těchto kloubů dochází k patologické reakci 

v navazujících kloubech. (2, 21) 

Tarzometatarzální klouby tvoří funkční jednotku a jsou shrnuty pod názvem 

Lisfrancův kloub. Je to složený, plochý kloub bez většího funkčního významu. 

Anatomicky je tvořen kloubem mezi bází I. metatarzu a os cuneiforme mediale, 

kloubem mezi bází II. a III. metatarzu a os cuneiforme intermedium a os cuneiforme 

laterale a bází IV. a V. metatarzu a os cuboideum. Pouzdra jsou zesílena dorzálními a 

plantámími vazy, které jsou pružné, ale zároveň i dostatečně pevné. Při chůzi dochází 

v Lisfrancově kloubu k pasivním pohybům, když se mění zatížení nožní klenby při 

našlapování. Pohyby jsou většího rozsahu u IV. a V. metatarzu, protože laterální' okraj 

nohy je pružnější a lépe se zatížení přizpůsobí, zatímco mediální je téměř vrcholem 

mediální části podélné nožní klenby, a proto se podložky nedotýká. Pokud je porucha 

v některém jednotlivém kloubu, dochází k omezení pohybu v Lisfrancově kloubu jako 

celku, což se klinicky manifestuje bolestivostí při chůzi. (2, 21) 
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Articulationes intermetatarsales jsou ploché klouby mezi přivrácenými plochami 

bází metatarzů. Klouby jsou minimálně pohyblivé, ale jsou pružné. Kloubní plochy 

articulationes metatarsophalangeales tvoří hlavice metatarzů a jamky na 

proximálních prstových článcích. Pouzdra jsou zesílena kolaterálními vazy. Hlavice 

vzájemně váže ligamentum metatarsale transversum profundum. V kloubech 

metatarzofalangových je možná flexe a extenze, v menším rozsahu addukce a abdukce 

prstů. Klouby prstů nemají takovou pohyblivost jako na ruce, nicméně jsou velmi 

důležité při udržování rovnováhy, stoupání na špičky, při chůzi, skoku apod. (2, 1 O) 

Articulationes interphalangeales jsou válcové až kladkové klouby. Kloubní plochy 

tvoří kladkovité hlavičky proximálního a středního článku prstů. Pouzdra kloubů jsou 

zesílena kolaterálními vazy a fibrocartilagines plantares. Pohyby v interfalangových 

kloubech jsou možné ve smyslu flexe a extenze prstů. V proximálních kloubech je 

možná větší flexe než v kloubech distálních. Extenze je limitována ve všech kloubech a 

mezičlánkové klouby 4. a 5. prstu bývají často nahrazeny synostózami. (2) 

2.10. Svaly dolních končetin 

Dolní končetiny jsou uzpůsobeny k tomu, aby zabezpečily 2 hlavní funkce: funkci 

statickou a funkci dynamickou - stoj a chůzi, tedy stabilitu a lokomoci těla. Nesou 

hmotnost těla, ale zároveň umožňují přesun této hmotnosti (pohyb). Dolní končetiny 

jsou proto přes svou velkou pohyblivost dostatečně pevné, stabilní. Stabilní lokomoční 

aktivitu zajišťuje mohutný extenční aparát kolenního kloubu a omezená pohyblivost 

nohy se zachovanou pružností nožních kleneb. Svaly dolní končetiny jsou velmi 

mohutné všude tam, kde je slabý vazivový aparát kloubů a kde je nutné vytvořit brzdící 

systém, který by zabránil přetížení kloubu. Plantární flexory jsou silnější než dorzální, 

jak to odpovídá i jejich funkci při zvedání celého těla na špičku nohy, jako při chůzi, 

běhu apod. Síla supinátorůje větší než pronátorů. (2, 6, 7, 10) 

Svalstvo bérce tvoří tři skupiny, a to ventrální, dorzální a laterální. Jsou to dlouhé 

svaly ovládající pohyby nohy a prstů. Na ventrální straně bérce to je m.tibialis anterior, 

na dorsální straně bérce m.triceps surae, m.plantaris a m.tibialis posterior, a na laterální 

straně bérce mm.peronaei. M. tibialis anterior (obr. č. 1) je mohutný dlouhý sval. 

Provádí dorzální flexi a inverzi (supinaci) nohy. Udržuje podélnou klenbu nohy. 
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Maximálně aktivován je při chůzi. M. triceps surae je mohutný sval, tvořící pro 

člověka charakteristické mohutné lýtko, které se vyvíjelo v souvislosti s bipedním 

(dvounohým) způsobem lokomoce. Trojhlavý lýtkový sval se skládá ze dvou 

povrchových hlav- m. gastrocnemius (obr. č. 2) a jedné hluboké hlavy- m. soleus (obr. 

č. 3). Celý sval je významným flexorem nohy (stoj na špičkách, výpon). M. 

gastrocnemius má spíše funkci dynamickou (chůze), zatímco u m. soleus převažují 

funkce statické (stoj). M. soleus je také výrazným posturálním svalem, vyrovnávajícím 

sklon (retroverze) holenní kosti. M. plantaris (obr. č. 4) má stejnou funkci jako m. 

gastrocnemius. M. tibialis posterior (obr. č. 5) provádí slabou plantární flexi a 

silnou inverzi (supinaci + addukci) nohy. Je tedy "svalem inverze nohy". Udržuje 

podélnou klenbu nohy v jejím nejexponovanějším místě a je součástí tzv. třmenu nožní 

klenby. M. peroneus longus (obr. č. 6) je povrchově uložený, dlouhý, vřetenovitý sval. 

Provádí plantární flexi a everzi (pronaci + abdukci) nohy. Zajišťuje podélnou i příčnou 

klenbu nohy. M. peroneus brevis (obr. č. 7) je plochý sval, který zabezpečuje plantární 

flexi a everzi (pronaci + abdukci) nohy. Oba peroneální svaly se silně aktivují při 

naklonění těla vpřed. M. peroneus brevis díky svému úponu omezuje inverzi nohy 

generovanou dlouhým lýtkovým svalem. (2, 1 O) 

Na vlastní noze jsou jednak šlachy dlouhých svalů bérce, jednak svaly prstů nohy. 

Svaly nohy vydatně pomáhají při chůzi, při níž odvinují chodidlo a umožňují pružnou 

chůzi. Jinak se uplatňují hlavně svou složkou statickou při udržování rovnováhy, 

v čemž jim vydatně pomáhá bohatá ligamentózní složka. Vazivový i svalový aparát na 

vnitřní straně nohy je mnohem pevnější než na straně zevní. (1 O) 

Svaly prstů nohy (mm. digitorum pedis) leží zčásti na bérci a zčásti na hřbetu a 

v plosce nohy. Dělíme je proto na krátké a dlouhé svaly. Mezi dlouhé svaly prstů patří 

m. extensor digitorum longus, m. flexor digitorum longus a m. quadratus plantae. Mezi 

krátké svaly prstů patří m. extensor digitorum brevis, mm. lumbricales I - IV, mm. 

interossei dorsales I - IV, mm. interossei plantares I - III a m. flexor digitórum brevis. 

Také svaly palce dělíme na krátké a dlouhé. Mezi dlouhé svaly palce patří m. extensor 

hallucis longus a m. flexor hallucis longus. Mezi krátké svaly palce patří m. extensor 

hallucis brevis, m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis a m. adductor hallucis. 

Mezi svaly malíku patřím. abductor digiti minimi a m. flexor digiti rrúnimi brevis. (2) 
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M. extensor digitorum longus (obr. č. 8) je dlouhý vřetenovitý sval, který provádí 

extenzi prstů a dorzální flexi a everzi (pronaci + abdukci) nohy. M. flexor digitorum 

longus (obr. č. 9) provádí flexi tříčlánkových prstů a plantámí flexi a inverzi (supinaci + 

addukci) nohy. Pohybová aktivita m. flexor digitorum longus a m. flexor hallucis longus 

je koordinována s m. triceps surae. Flexi prstů oba svaly provádějí v situaci, kdy je 

ploska nohy mimo kontakt s podložkou. Dojde-li ke kontaktu, který je dále akcentován 

hmotností těla, flexory prstů přitlačují plosku nohy k podložce a zvětšují její kontakt, 

čímž zlepšují stabilitu celého těla při chůzi. M. quadratus plantae je plochý 

čtyřúhelníkový sval, uložený v plantě. Svou kontrakcí vyrovnává šikmý tah dlouhého 

ohybače prstů. Je v podstatě synergistou m.flexor digitorum longus. M. extensor 

digitorum brevis je plochý sval na hřbetu nohy. Provádí extenzi 2. - 5. prstu. Mm. 

lumbricales I - IV jsou čtyři štihlé svaly, které ohýbají proximální a extendují distální 

články prstů. Jejich funkce je limitována obecně malou pohyblivostí prstových článků. 

Mm. interossei dorsales I - IV jsou čtyři svaly vyplňující metatarzální prostory. 

Abdukují prsty od osy procházející 2. prstem, flektují metatarzofalanfové klouby a 

extendují inteďalangové klouby. Mm. interossei plantares I - III jsou tři svaly uložené 

na plantámí straně metatarzů. Addukují 3. - 5. prst k 2. prstu, flektují proximální a 

extendují distální články těchto prstů. M. flexor digitorum brevis je poměrně masivní 

oploštělý vřetenovitý sval, uložený v plosce nohy. Provádí flexi 2. - 5. prstu - kromě 

distálního článku. (2) 

Palec má zásadní význam pro stabilizaci vnitřního paprsku nohy při stoji. Palcové 

svaly jsou totiž významně aktivovány při adaptaci nohy na tvar terénu - nastavují 

celkový adaptační podíl nohy na celkové lokomoční aktivitě dolní končetiny. Palcové 

svaly také zabezpečují odvinutí paty v koncové fázi kroku. Přestože izolovaná mobilita 

prvního prstu v průběhu života postupně klesá, zachovává si palec určitou pohybovou 

potenci i ve středním věku, a může být proto reaktivován též k plnění úchopových 

funkcí. M. extensor hallucis longus (obr. č. 1 O) je šHhlý sval, který extenduje palec a 

provádí dorzální flexi s částečnou inverzí (supinací) nohy. M. flexor hallucis Iongus je 

protáhlý sval, který provádí flexi palce (i 2. a 3. prstu) a plantámí flexi a inverzi nohy. 

Je hlavním "odrazovým svalem" při chůzi, běhu nebo skoku. M. extensor hallucis 

brevis je krátký oploštělý vřetenovitý sval na hřbetu nohy, který provádí extenzi palce. 
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M. abductor hallucis je protáhlý sval pod kůží vnitřního okraje nohy. Provádí abdukci 

a flexi proximálního článku palce. Hlavní je jeho funkce flexoru a stabilizátoru 

vnitřm'ho paprsku nohy při stoji. M. flexor hallucis brevis provádí flexi proximálního 

článku palce. M. adductor hallucis má dvě hlavy ( caput obliquum et transversum). 

Tento sval provádí addukci a flexi palce. Příčná hlava se snad účastní i na udržování 

příčné nožní klenby. (2) 

M. abductor digiti minimi je sval lemující zevní okraj nohy provádějící abdukci a 

flexi malíku. M. flexor digiti minimi brevis je štíhlý protáhlý sval, který provádí flexi 

proximálru'ho článku malíku. (2) 

2.11. Funkce nohy 

Pro zcela specifickou lokomoční funkci dolní končetiny člověka je nezbytné, aby 

noha, která je terminálním článkem končetiny, plnila jak statické (nosné), tak 

dynamické (lokomoční) funkce. K tomu musí být dostatečně flexibilní, ale zároveň i 

dostatečně rigidní. Každý krok začíná noha jako pružná, flexibilní a přizpůsobivá 

struktura a končí jej jako rigidní páka. Pružnost nohy zajišťuje již tvar jednotlivých 

kostí, jejich vzájemná vazba ligamentózními strukturami a fixace nožních kleneb 

svalovým aparátem bérce a nohy. (2) 

Noha, která tedy akrální částí dolní končetiny, prodělala dlouhý vývoj od živočišných 

předchůdců člověka, kdy sloužila k úchopu, šplhání apod., až ke své dnešní podobě, kdy 

chodidlo nemá vyvinuty tak jemné pohyby jako ruka, některé svaly jsou dokonce 

rudimentírní a podléhají vývojové regresi. I přesto je ale noha schopna i dnes rozvinout 

úchopovou funkci v případě, že se nevyvinou horní končetiny, takže je možné provádět 

nohou i precizní pohyby, které mohou nahradit úchopovou funkci ruky. Nohy ale 

hlavně slouží k přenosu zátěže na podložku, o níž se opíráme při stoji nebo lokomoci. 

Jsou zatěžovány střídavě vahou celého těla. Při chůzi i stoji se zátěž přenáší z talu na 

všechny ostatní kosti. Hmotnost těla směřuje ze 60% do zadní části nohy a ze 40% do 

přední části nohy. Čidla umístěna na plantě i uvnitř nohy vnímají lokální rozložení tlaku 

a konfiguraci segmentů. Noha dále tlumí mechanické nárazy, které vznikají při 

lokomoci a přenášejí se kloubním řetězcem dolní končetiny na vyšší segmenty. Hlavní 

funkcí nohy je udržet kontakt s podložkou. K tomuto účelu je zapotřebí schopnosti 
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adaptace na tvar terénu takovým způsobem, aby byl zajištěn pevný a bezpečný kontakt 

s terénem, jež by zajistil stabilitu nohy jako opory těla vůči gravitaci. Právě vnitřní 

svaly nohy se aktivují při této adaptaci na terén, který noha proprioceptivně vnímá. 

Lehčí korekce vzpřímeného stoje probíhají pravděpodobně také činností těchto 

vnitřních svalů nohy, protože aktivitu svalstva bérce ve vyváženém vzpřímeném stoji 

aspekcí nepozorujeme. Při zhoršené posturální stabilitě pozorujeme na noze 

nepravidelné pohyby způsobené aktivitou vnějších svalů nohy, která je patrná jako "hra 

šlach" měnící konfiguraci nohy podle potřeb regulace postury. (1, 2, 10, 14, 25, 26) 

2.12. Nožní klenba 

Má-li být tělo stabilní, musí být podepřeno ve třech bodech a těžiště musí být mezi 

těmito body. Noha má také tři opěrné body: hrbol patní kosti, hlavičku 1. metatarzu a 

hlavičku 5. metatarzu. Mezi těmito opěrnými body jsou vytvořeny nožní klenby. 

Rozlišujeme dva systémy kleneb nožních- příčnou a podélnou. Příčná klenba nohy je 

mezi bázemi 1. - 5. metatarzu. Nejzřetelnější je v úrovni klínovitých kostí a kosti 

krychlové. Příčnou klenbu podchycuje tzv. šlašitý třmen, tvořený m. tibialis anterior a 

m. peroneus longus. Podélná klenba nohy je výrazně vytvořena na vnitřním okraji nohy. 

Na zevním okraji je podstatně nižší. Vnitřní, tzv. palcový paprsek podélné klenby tvoří 

talus, os naviculare, ossa cuneiforma, 1. - 3. metatarsus a články 1. - 3. prstu. Vrcholem 

vnitřního paprsku podélné klenby je os naviculare. Zevní, tzv. malíkový paprsek tvoří 

calcaneus, os cuboideum, 4. - 5. metatarsus a články 4. - 5. prstu. Oba paprsky podélné 

klenby jsou proximálně blízko sebe a distálně se vějířovitě rozbíhají. Více vyklenutý je 

palcový paprsek. Zevní paprsek je nejen nižší, ale je také méně rigidní. Klenby jsou 

chráněny měkkými tkáněmi nohy. Obě nožní klenby mají svou důležitost. Správná 

klenba nožní je jeden z důležitých posturálních i pohybových mechanismů a uplatňuje 

se i při udržování rovnováhy těla. Při stoji se chodidlo opírá o podlahu hrbolem kosti 

patní, fibulárním okrajem chodidla, hlavičkami metatarzů a bříšky prstů. Správná 

funkce je zajišťována právě klenutím v příčném a podélném směru. Nožní klenba 

společně s klouby, vazy a svaly také umožňuje pružný nášlap, zajišťuje tak pružnost 

chůze a zmírňuje nárazy při chůzi a doskoku. Nožní klenba dále při chůzi a stoji též 

brání stlačování měkkých částí v chodidle (svalů a cév). Udržení příčné i podélné 
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klenby je tedy pro pružnou chůzi, stoj i další pohybové stereotypy nesmírně důležité. 

Příčnou klenbu udržují všechny příčně probíhající struktury (především šlašitý třmen), 

podélnou klenbu spíše struktury orientované souběžně s dlouhou osou nohy. Obě 

klenby jsou tedy udržovány ve správné poloze jak pasivně (staticky)- celkovým tvarem 

kostry nohy a architektonikou jednotlivých kostí, klouby, mohutným vazivovým 

aparátem nohy a plantámí aponeurózou- tak aktivně (dynamicky)- pomocí svalstva. 

Jsou to zejména drobné krátké svaly nožní, které působí při chůzi jako tětiva. Kromě 

nich jsou důležité i některé dlouhé svaly bérce (m. tibialis anterior et posterior a mm. 

peronaei). Plantámí a dorsální flexe, přenášení váhy na hrany chodidel, rozložení váhy 

na celou plosku chodidel s přenášením středu úsilí - tyto pohyby ovlivňují svalové 

napětí v drobných svalech plosky a zajišťují posilování podélné klenby nožní. Příčná 

klenba se zlepšuje pohyby, ve kterých provádíme tzv. "špetky" - prsty se svírají a 

rozevírají, uchopování drobných předmětů, odchylování chodidel. Těmito cviky také 

působíme na vyrovnávání vbočených kotníků a kolen. Rozhodující význam pro udržení 

obou nožních kleneb sice mají svaly, ale uspořádání kostěnných elementů a jejich 

zajištění vazy je neoporninutelným předpokladem zachování klenby. Pouze svaly 

k udržení kleneb nestačí. (2, 6, 7, 21) 

Komplexním působením různých vnějších i vnitřních faktorů dochází ke vzniku 

svalových dysbalancí, ochabování svalů a přetěžování vazů. Jestliže z jakéhokoliv 

důvodu vzniká svalová porucha, pak se současně porušuje i správná funkce klenby -

dojde kjejímu zborcení. Výsledkem poruchy klenby nožní je plochá noha, což je 

nejčastější příčina bolestí v oblasti nohy. Tímto termínem je označeno snížení až 

vymizení podélné nebo příčné klenby. Snížení klenby podélné, tzn. mezi hlavicemi 

záprstních kůstek palce a malíku, způsobuje podélně plochou nohu. Při podélném 

zborcení nožní klenby dochází ke snížení a vymizení tibiálního klenku nohy a k zevní 

deviaci paty (valgozitě). Snížení klenby příčné, tzn. mezi patou a hlavicí záprstní kůstky 

palce, způsobuje příčně plochou nohu. Příčně plochá noha vzniká oslabením svalstva, 

takže celá váha přední části nohy spočívá na hlavičkách metatarzů. Prsty 

v interfalangeálních kloubech jsou ve flekčním postavení a palce ve valgózním 

postavení. Noha je rozšířena v přední části v příčném průměru. Hlavičky metatarzů 

prominují do planty. Na plosce nohy vzniknou otlačeniny, zejména pod hlavičkou III. 
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metatarzu. Příčně plochá noha je způsobená slabostí flexorů prstů. Útlum těchto svalů 

většinou následkem nevhodné obuvi je velmi častým jevem a diagnostikujeme ho 

Vélovým testem. (7, 15, 21) 

2.13. Zlomeniny 

Pod pojmem zlomenina rozumíme přerušení celistvosti kosti. Více než 15% úrazů má 

za následek poranění skeletu. Příčinou zlomeniny bývá zevní násilí, působící přímo či 

nepřímo (přeneseně), vnitřní násilí (např.prudké stažení svalu), déle trvající přetížení 

kosti (zlomeniny z únavy), dále rozeznáváme zlomeniny vrozené, vzniklé intrauterinně, 

nebo při porodu (porodní), zlomeniny spontánní, neboli patologické. Podle mechanismu 

vzniku rozeznáváme zlomeniny flekční, zlomeniny kompresní, se zaklíněním 

fragmentů, zlomeniny tržné, tahem upínajícího se svalu, zlomeniny torzní se spirální 

linií lomu. Podle rozsahu rozeznáváme zlomeniny jednoduché a zlomeniny kominutivní 

(s roztříštěním na četné úlomky). Podle rentgenologického nálezu rozeznáváme 

zlomeniny neúplné (infrakce, fisury, abrupce, zlomeniny subperiostální) a zlomeniny 

úplné (příčné - podle linie lomu, šikmé, spirální, podélné, dvojité až mnohonásobné), 

tříštivé = komunitivní, nitrokloubní a luxační - spojené s vymknutím kloubu. A 

v neposlední řadě dělíme zlomeniny na zavřené a otevřené (dříve nazývané 

komplikované- nebezpečí infekce). (27) 

Diagnóza každé zlomeniny se opírá o anamnézu, klinická vyšetření a 

rentgenologické vyšetření. Mezi klinické příznaky patří bolest (spontánní a na pohmat), 

hematom, edém (kolem hematomu, zčásti z poranění měkkých tkání), deformace 

(závislá na dislokaci), dislokace (vzniká buď primárně úrazem, někdy zcela až při 

transportu, druhotným pohybem, je někdy zcela typická podle lokalizace zlomeniny a 

určena tahem upínajících svalů), patologická pohyblivost (chybí u neúplných, 

zaklíněných a drobných kostí), krepitace, functio laesa (poraněný se brání bolesti a drží 

končetinu v klidovém, obranném postavení, někdy drží končetinu křečovitě v klidu, jde 

o reflektorické obranné reakce). (27) 

Léčení zlomenin spočívá v přesné repozici, nepřetržité a dokonalé imobilizaci a 

v rehabilitaci. Repozicí rozumíme dosáhnout takového postavení fragmentů, všude tam, 

kde došlo úrazem k dislokaci úlomků, aby byla zajištěna nerušená funkce příslušné 
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končetiny. Repozici provádíme většinou nejdříve nekrvavě v lokální či celkové 

anestezii a svalové relaxaci, většinou manuálním, vzácněji přístrojovým tahem, 

protitahem a tlakem. K nekrvavým způsobům repozice i imobilizace patří extenze 

drátem (nebo hřebem) dle Kirschnera, u dětí náplastí. Tam, kde neuspějeme nekrvavým 

způsobem při repozici, a dislokace je funkčně závadná, indikujeme repozici operativní. 

Většina operativních repozičních postupů je spojena současně s imobilizací. Nejčastější 

způsoby operativní repozice jsou obnažení fragmentů a jejich zaklínění, transfixace 

úlomků perkutánně zavedenými dráty, obnažení fragmentů a jejich adaptace a fixace 

drátem obtočeným kolem kosti, fixace šroubem, hřebem, kovovou dlahou, svorníkem, 

kramličkou apod., repozice obnažením fragmentů a fixace nitrodřenově zavedenými 

hřeby, repozice na speciálním operačním stole pod rtg-kontrolou a zavedení hřebu 

z místa vzdáleného od zlomeniny. Operativní fixaci kovovým implantátem nazýváme 

osteosyntézou. Zásadně rozlišujeme osteosyntézy adaptační, nestabilní, které vyžadují 

ještě přiložení sádrového obvazu, stabilní pro cvičení, které nepotřebují sádrový obvaz, 

nedovolí však zatěžování a absolutně stabilní i pro zatížení vahou těla. Zvláštní způsob 

imobilizace je prováděn tzv. zevními fixátory. Do úlomků jsou zavedeny dlouhé hřeby 

resp. šrouby, které jsou zevně, mimo končetinu spojeny dlahou, někdy i několika 

dlahami v různých rovinách. Tím je dosaženo stabilizace bez vložení kovového 

materiálu do místa zlomeniny. !mobilizace znamená poskytnout zlomené kosti takový 

klid, aby došlo k nerušenému hojení pevným svalkem. Rozlišujeme zásadně imobilizaci 

neboli fixaci zevní a vnitřní (osteosyntézu). Při zevní fixaci přikládáme imobilizující 

dlahu či obvaz zevně ke končetině, při vnitřní aplikujeme fixující prostředek přímo na 

kost nebo do kosti. Zevní fixace používáme již při první pomoci ve formě dlah 

dřevěných, plechových, drátěných dlah Cramerových, dobře podložených, ev. 

doplněných škrobovým obvazem. Jen nedokonalou fixací je elastické obinadlo nebo 

zinkoklihový obvaz, který nemůže sloužit k imobilizaci zlomeniny, ale pouze 

k elastické kompresi měkkých částí. Zatím nejdokonalejším fixačním obvazem, který 

splňuje doposud nejideálnější požadavky na zevní fixaci je obvaz sádrový. 

Rehabilitace, která musí přispívat ke správnému prokrvení a udržení správné funkce 

končetiny, začíná vlastně hned po poranění, a nikoliv snad až po snětí sádrového 

obvazu. Hned po poranění musí nemocný pohybovat aktivně všemi nefixovanými 

klouby i končetinou fixovanou, pokud to sádrový obvaz dovolí. Aktivní svalová činnost 
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pomáhá k aktivní hyperémii lépe než masáže nebo pasivní cviky. Také neaplikujeme 

nikdy nadměrné horko v jakékoliv formě, ale spíš jen vlhké teplo ve formě 

Priessnitzových zábalů (vlažný obklad pod suchým obvazem se zahřívá vlastním 

tělesným teplem). Hlavní složkou rehabilitační péče je L TV a vhodně vybraný sport. 

K tomu přistupuje i léčba prací, u těžce poraněných pak výchova k soběstačnosti a 

samostatnosti při jídle, při vyprazdňování a při běžných drobných denních úkonech. 

Velmi často je třeba vystihnout i zvláštní psychologické podmínky nemocného, zajistit 

rozumovou výchovu po stránce kulturní péče. Po stránce psychologické je třeba 

překonat pasivitu postoje nemocného k léčebným procedurám a vychovat k aktivitě. 

Druhy jednotlivých cviků je třeba kombinovat s odpočinkem, který má být co možná 

aktivní. Fyzikální léčba - vodoléčba, elektroléčba, rtg-ozáření doplňují rehabilitaci. U 

těžkých případů přistupuje ještě péče sociální, starost o znovuzačlenění do pracovního 

procesu i do denního života (nácvik chůze o berlích, jízdy vozíkem apod.). Poraněné je 

třeba vést vhodnými instrukcemi. Správná rehabilitace je nenásilná a nepůsobí bolest. 

Zabrání atrofii svalstva, ztuhlosti kloubů, upravuje i poruchy cirkulace ( edémy, 

cyanózu), zabraňuje trombóze a osteoporóze. Rehabilitace vyžaduje vždy dost času a 

trpělivosti. (27) 

Hojení zlomené kosti je vlastností živé tkáně, kterou si organismus zachovává po 

celou dobu života, i když je rychlost a pevnost či neporušenost hojení v dětství 

nápadnější než ve vysokém stáří. Zhojení zlomené kosti spočívá ve vytvoření 

granulační káně a pak kostní jizvy, tzv. svalku (=kaliu), který rozdělujeme na svalek 

periostální, endostální a intermediární. Zatímco periostální svalek bývá často mohutný a 

silný, je endostální svalek často sotva patrný, a intermediární svalek, vytvářející se mezi 

úlomky a vycházející přímo z Haversových kanálků, není vždy prokazatelný. Čím je 

periostální svalek (podmíněný kambiovou vrstvou periostu, která nabývá po úrazu 

znovu svých schopností z období růstu) větší, tím je zřejmě imobilizace zlomeniny 

nedokonalejší a velký svalek je výrazem určitého neklidu v místě zlomeniny. Pevný 

endostální či intermediární svalek je považován za projev nerušeného (primárního) 

hojení kosti, zatímco velký periostální svalek je často srovnáván s keloidní jizvou kůže. 

Velmi často je však právě tento svalek svou pevností vítán jako záruka stability zhojené 

kosti. Předpokladem tvorby svalku je frakturový hematom, který je základní tkání, 
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tvořící materiální podklad svou fibrinovou složkou. V počátečním stadiu probíhá 

resorpce hematomu reakcí, která se podobá aseptickému zánětu s místní acidózou. 

Fibrin hematomu vytváří volumonozní jizvu, bohatě vaskularizovanou, v níž metaplazií 

fibroplastů vznikají buňky, které po určité době, současně se změnou tkáňové reakce do 

alkalózy, přetvářejí prvotní vazivový útvar (fibrózní svalek) ukládáním vápenných solí 

na zpočátku nefaremní kostěnný kallus. Ten postupně sklerotizuje, částečne se 

resorbuje a pod vlivem funkce se architektonicky přetváří. Čím mladší je individuum, 

tím větší je schopnost transformace formy svalku pod vlivem funkce a hlavně růstu. 

Vždy však je předpokladem jednak dotyk, nebo ještě lépe zaklínění fragmentů bez 

interpozice měkkých částí a imobilizace bez pohyblivosti v místě lomu. Dalším 

předpokladem je dobrá tělesná kondice bez poruch výživy a bez poruch metabolismu, 

za správné inervace a vaskularizace příslušného úseku, tj. za normální trafiky. Zda je 

možno kost považovat za zhojenou, řekne nám až kvalitní rtg-snímek ve dvou 

projekcích. Většinou lze očekávat rychlejší a lepší tvorbu svalku tam, ke jde o 

zlomeninu s velkým frakturovým hematomem, zatímco zlomeniny s malým 

hematomem častěji inklinují k pomalejšímu hojení a k pakloubu. V problematice tvorby 

svalku je stále ještě mnoho nevyřešeného, zásadně však je nutno dodržet požadavky 

správné repozice, nepřetržité imobilizace a zaklínění fragmentů po celou dobu hojení. 

Operovaná, i stabilně fixovaná zlomenina se nehojí rychleji a nelze ji předčasně 

zatěžovat. Při komplikacích (např. infekci) nemá být odstraňován osteosyntetický 

materiál pokud imobilizuje, neboť zhojení infekce vyžaduje především imobilizaci. (27) 

2.13.1. Zlomeniny nártních (záprstních - metatarzálních) kostí 

Zlomeniny nártních kostí vznikají nejčastěji působením přímého násilí na nohu: 

předozadním - pádem těžkého předmětu na nohu, přejetím, tlakem kopyta apod., 

příčným -laterální komprese zaklíněním chodidla (např. při kolizích automobilu, nebo 

podélným (vzácně) -.doskok při maximální dorsiflexi prstců. Nepřímým násilím pak 

pádem z výše na vrchol nohy, seskokem, chybným našlápnutím na nerovné půdě, někdy 

i po namáhavé chůzi. Zlomená může být jedna, ale i všechny nártní kosti. Pro dislokaci 

fragmentů je podstatné, zda se jedná o zlomeninu jednoho nebo více metatarzů. 

Nejčastější je abrupce báze 5. kosti metatarzální, která může vzniknout i při podvrtnutí, 
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klopýtnutí nebo zakopnutí. Speciální variantou nepřímých zlomenin je avulzní 

zlomenina V. metatarzu vznikající svalovou kontrakcí m. peroneus brevis nebo 

z odtržení ligament. Přispívá k ní inverze nohy, supinace a plantární flexe. (18, 23, 27) 

Nejčastěji bývají postiženy okrajové metatarzy, tj. první a pátý, ohrožena je tedy 

příčná klenba nohy. Nejčastější jsou krátké šikmé zlomeniny těla metatarzů. Povětšinou 

vnikají u těžce pracujících, ve značném procentu nebývají dislokovány, jindy zase 

nadměrně. Bývají příčné, šikmé, spirální nebo roztříštěné. Dle lokalizace rozeznáváme 

několik typů zlomenin metatarzů. Metatarzální kůstky se lámou velmi často ve svých 

nejslabších místech, tj. ve výši tzv. krčků. I tyto zlomeniny obyčejně vznikají přímým 

násilím nebo násilnou plantární flexí prstců, periferní fragment se obvykle vždy posune 

plantámě, někdy však jde jen o prosté fisury jedné nebo i více metatarzálních kostí. 

Zlomeniny hlaviček mohou postihnout jeden nebo i více metatarzů, odlomené hlavičky 

se dislokují plantámě nebo zevně k sousednímu mezikostnímu prostoru a hojí se často 

svalkem, je třeba je odlišovat, pokud jsou kominutivní, od obrazu Kohlerovy choroby. 

Zlomeniny těla metatarzů jsou nejčastější, postihují tělo kosti v celé délce a různých 

místech a mohou být značně dislokovány. Zlomeniny baze metatarzů jsou povětšinou 

nitrokloubní zlomeniny bez dislokace nebo jsou jen mírně dislokovány, často bývají 

sdruženy s luxacemi a mohou tak unikat jak klinickému, tak rtg rozpoznání, je-li násilí 

mohutnější, vznikají zlomeniny roztříštěné nebo zaklíněné, zhusta sdružené se 

zlomeninami druhé řady tarsu. Na bazi V. metatarzu dochází někdy k odtržení 

bodcovitého výběžku i s úponem m. peroneus brevis (avulzní zlomenina). Pochodové 

(únavové) zlomeniny vznikají bez jednorázového traumatu, JSOU obvykle příčné, 

umístěné v distální polovině diafyzy prostředních metatarzů, mají malou tendenci 

k dislokaci a hojí se obvykle přebujelým svalkem, který zůstává po dlouhou dobu 

bolestivým. Predispozičními faktory jsou dutá noha a kongenitálně krátký I. metatarz. 

Postižení bývají mladí, netrénovaní lidé, kteří absolvují dlouhé a namáhavé pochody -

nováčci na vojně, . dále mohou vzniknout při chůzi po nerovném terénu. Nejčastěji je 

postižen II. metatarz, pak III. a IV., pátý jen výjimečně, první nikdy. (8, 13, 23, 27) 

Diagnostika nečiní potíže. Při pohledu na poraněnou nohu je zřetelně vidět otok, 

který zakrývají šlachy extensorů a vytváří obraz kulovitého zduření. Kůže nad 

poraněným místem je zarudlá a teplá. Krevní výron (hematom) se vytváří obvykle 
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rychle po úraze, hlavně u zlomenin vzniklých přímým mechanismem. Někdy postupuje 

podél šlachy m. peroneus longus. U nepřírno vzniklých zlomenin se výron objeví 

později, asi za 24 - 48 hod., a stává se patrným v meziprstních záhybech ve formě 

nafialovělých jazýčků vystupujících podél okrajů prstců a odpovídajících příslušným 

zlomeným metatarzům. Dalšími příznaky je bolest, otok, místní palpační bolestivost a 

omezená funkce. U dislokovaných zlomenin zjistíme krepitaci a patologickou 

pohyblivost. Palpací v podélné ose metatarzů zJišťujeme ještě před vznikem otoku živou 

bolest fixovanou na určité místo. Lze ji vyvolat i tlakem na vzdálenější místo od 

zlomeniny (tlakem na hlavicí nebo bazi). Bolest za několik dní ustává. Uchopíme-li 

oběma rukama za hlavici a bazi, pak lze ve zlomené části vyvolat patologickou 

pohyblivost a krepitací. Tyto dva diagnostické znaky jsou typické pro zlomeninu I. a V. 

metatarzu. Dalším diagnostickým příznakem je bolestivost vyvolaná axiálním tlakem 

v ose diafysy na ohnutý prstec. Hmatný schod bývá u zlomenin dislokovaných. Funkční 

neschopnost je individuálně různá, někdy je úplná a zcela znemožňuje chůzi, jindy je 

sice chůze možná, ale noha zaujímá zvláštní polohu. Jsou-li zlomené okrajové 

metatarzy, pak se nemocný opírá o patu a o zdravou hranu nohy (pří zlomenině V. 

metatarzu tedy o vnitřní hranu s addukcí nohy), což činí dojem ploché valgózní nohy. 

Klinický nález je nutno podložit rtg snímkem, který zhotovíme zásadně ve dvou 

projekcích. Rtg snímek nás informuje jak o zlomenině tak o dislokaci. Je-li zlomena jen 

jedna difyza, bývá linie lomu šikmá nebo příčná, méně často spirální, dislokace úlomků 

bývá malá vzhledem k tomu, že okolní metatarzy tvoří jakousi dlahu. Je-li zlomeno 

několik metatarzů, pak bývají linie lomu buď ve stejné, nebo různé úrovni. Zlomenina 

V. metatarzu může být někdy zaměněna s nadpočetnou kostí os Vesalianum, ale i 

abnormní epifyzou. Ta prodlužuje metatarz spíše dozadu, k vlastní kostí je připoutána a 

víceméně ji deformuje. Někdy se doporučuje zhotovit i šikmou projekcí, která zabrání, 

aby se všechny metatarzy zobrazily v jedné rovině. U pochodových zlomenin je třeba 

provést rtg vyšetření opakovaně, poněvadž je nebezpečí, že zlomenina zůstane 

nerozpoznána. Lomná linie zde bývá často zřejmá až po 8 - 15 dnech, kdy dochází 

k dekalcínací v místě lomu. (18, 23, 27) 

Cílem léčení je zachování fyziologické klenby chodidla v podélné i příčné ose, tedy 

obnovení 1. a 5. paprsku, vnitřního a zevního okraje nohy, což je pro tvar a pevnost 
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nohy důležité. Převážná část zlomenin metatarzů se úspěšně léčí konzervativně, tedy 

zavřenou korektní osovou repozicí fragmentů a imobilizací kompresivním obvazem 

(náplast, sádra). Operační léčení - osteosyntéza -je indikováno po neúspěšné zavřené 

repozici, u vícečetných značně dislokovaných zlomenin, u zlomenin otevřených. 

Zavřené zlomeniny metatarzů bez dislokace imobilizujeme podloženým sádrovým 

obvazem s dobře vymodelovanou nožní klenbou. Sádrový obvaz má dosahovat až 

k tuberositas tibiae a zaujímat dva články prstů. Sádrovou fixací ponecháváme 4 - 6 

týdnů. Chůzi v sádrovém obvaze na podpatku povolíme od třetího týdne. Léčit 

zlomeniny metatarzů bez jakéhokoliv fixačního obvazu se nedoporučuje, poněvadž 

nedostatek klidu a zatěžování zlomeniny vede k tvorbě kulovitého svalku, který 

způsobí po měsíce bolesti při chůzi až do doby, kdy se odbourá. Znehybnění provádíme 

vždy ihned po přijetí, než se vytvoří otok. Během imobilizace cvičíme kloub kolenní a 

kyčelní. Po imobilizaci cvičení zaměřujeme hlavně na posílení nožní klenby a to příčné, 

vázne-li pohyb hlezenního kloubu, cvičíme intenzivně všechny pohyby ve všech 

polohách, dále provádíme reedukaci chůze, nakonec chůze po špičkách. Po odstranění 

obvazu doporučujeme chůzi v pevné botě s vložkou zhotovenou podle sádrového 

odlitku. Tím chráníme svalek před zvýšenou námahou, zabráníme další možné 

zlomenině a prodloužení celého hojení. Dislokované zlomeniny reponujeme tahem. 

Nepodaří-li se to pouhým tahem, pak je nutno užít extenze za hlavičky prstců, a to za 

pomoci náplasti nebo reponovanou zlomeninu transfixujeme dráty. Výjimečně 

použijeme Rushovy protézy, u šikmých a spirálních zlomenin i cerclage. Vzhledem 

k tomu, že úlomky mají tendenci ke skluzování, je nutno jednak denně kontrolovat 

účinnost tahu za prstce, jednak častěji kontrolovat postavení fragmentů rtg snímkem. Po 

jednom měsíci přikládáme sádrový obvaz na dalších 4 - 6 týdnů. Při hrubé 

neovlivnitelné dislokaci je nutné provést osteosyntézu pomocí Kirschnerových drátů. U 

osteosyntéz zátěž určí lékař. Diskutabilní je ošetření avulzní zlomeniny baze V. 

metatarzu (odlomení baze V. metatarzu i s úponem m. fibularis brevis). Pokud jde o . . 

výraznou dislokaci, je možné reponovat operačně, menší fragment se přihojí 

konzervativně, stačí fixace pouhou náplastí. Léčba je úspěšná, může-li poraněný po 

absolvování rehabilitační péče chodit po špičkách bez bolesti. Zhojila-li se zlomenina 

metatarzálních kostí v dislokaci hlaviček do plosky nohy a nemocný má trvale silné 
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bolesti, které mu brání v chůzi a má pocit, jako by chodil po ostrých kamenech, je třeba 

hlavice metatarzů z dorsální incise extirpovat. (8, 13, 18, 23, 27) 

U nedislokovaných zlomenin je prognóza příznivá, konsolidace zlomeniny je 

poměrně rychlá a trvá v průměru 1 měsíc, pseudoartrosy jsou výjimečné. Přes tento 

poměrně rychlý hojivý pochod může klinicky ještě dlouho přetrvávat bolestivost a 

otoky (2 - 9 měsíců). Proto je nutno na tuto možnost poraněné upozornit a nedovolovat 

zpočátku příliš únavnou nebo delší chůzi. Déle trvající neschopnost končetiny je také 

závislá na deformaci nožní klenby způsobené zlomeninou a jejím vlivem na skloubení 

tarzu, jehož integrita může být porušena. Během doby se však noha readaptuje a nastává 

definitivní zhojení. Nebyla-li napravena úhlovitá deformace, pak může vyvolávat 

nepříjemné bolesti při chůzi. Nepomůže-li vložka a pevná bota, pak je třeba tuto 

nerovnost odstranit operačně. Jindy bývá neschopnost končetiny k chůzi prodloužena 

proto, že při prvním vyšetření byla zlomenina přehlédnuta, jindy zase neúspěšně léčena. 

(23) 

2.14. Sudeckův algoneurodystrofický syndrom 

Jednou z nepříznivých komplikací hojení zlomenin je tzv. Sudeckův syndrom. Je to 

příznakový soubor, objevující se po úrazech pohybového ústrojí, nejčastěji po některých 

tupých poraněních, zlomeninách, pohmoždění apod., ale i po popáleninách, omrzlinách 

a zánětlivých místních afekcích (flegmóně apod.). Řidčeji vzniká v souvislosti 

s chemickými insulty, poruchami oběhovými (po infarktu myokardu), nervových lézích 

a údajně dokonce i bez jakékoliv zevní příčiny, spontánně psychicky. Chorobné změny 

ve tkáních se šíří z místa traumatu do periferie. Sudeckův syndrom postihuje ponejvíce 

osoby starší a staré, neurovegetativně labilní, a to častěji ženy než muže (5:3), méně 

často pak osoby mladé ajen výjimečně děti. Negativní vliv má jistý stupeň neurastenie, 

stáří pacienta, tělesná váha a životospráva (nikotin). Mezi rizikové faktory 

algoneur'odystrofie patří ženské pohlaví, postmenopauzální věk, gracilní habitus, 

úzkostné až depresivní ladění, tříštivá zlomenina, použití zevního fixátoru apod. 

Zlomeniny bércových kostí jsou snad nejvíce zatíženy rizikem nástupu tohoto 

algoneurodystrofického syndromu, který se projevuje v distální části bérce, v oblasti 

hlezenního kloubu a nohy. Není výjimka, že daleko přesahuje čas kostního srůstu. 
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Vzniklý Sudeckův syndrom s omezenou kloubní hybností se může natolik prohloubit, 

že hrozí trvalými následky (equinozita v hleznu). Často se objevuje jako následek 

disbalance cévního oběhu v okamžiku počátku statické zátěže. Uplatní se zde 

disproporce mezi nároky a okamžitou možností cévní saturace. Nastupující edém situaci 

po této stránce ještě více zhorší, bolest potencuje. V podstatě tedy jde o cirkulační 

poruchu, jejímž hlavním patogenetickým článkem je zcestná cévní reakce na základě 

poruchy v cévní inervaci, tj. ve vegetativním nervovém systému. Na základě jak 

exogenních vlivů (trauma, zánět, bolestivá repozice, imobilizace) tak i endogenních 

faktorů (vegetativní labilita, psychická traumata, konfliktové situace) dochází k poruše 

v regulaci cévní inervace a po počáteční aktivní hyperemii dochází ke stáze v periferním 

oběhu s atonickou pasivní hyperémií v ochrnutých, dilatovaných arteriolách 

s otevřenými arteriovenóznírni spojkami, s aciditou periferních tkání a jejich 

dyskoloiditou. Acidóza tkání zvyšuje bazální metabolismus a vede k útlumu aktivity 

alkalické fosfatázy. Porucha nepostihuje jen kost, kde s poruchou oxidace a výměny 

látkové dojde k poruše souhry osteoklasticko-osteoblastického procesu a 

k dekalcifrkaci, ale i měkké části. (13, 16, 17, 22, 27) 

Algoneurodystrofický syndrom byl poprvé popsán v r. 1900 Sudeckem, avšak pravá 

příčina vzniku (etiologie) ani patogeneze této komplikace nejsou dosud zcela 

objasněny. Je často uváděna analogie s adaptačním syndromem i hormonálními 

poruchami. Závislost na psychickém stavu poraněného a jeho schopnosti vyrovnat se 

zážitkem traumatu je v poslední době stavěna do popředí. Je zde tedy určitá 

predispozice u lidí úzkostných, pečlivých a nervově labilních. Jak ukazuje Vitjugovo 

schéma, uplatňují se v patogenezi tohoto onemocnění vlivy psychické, nervové, cévní, 

svalové, věk nemocných a vynucená poloha dané části těla. Projevy tohoto onemocnění 

jsou nejčastější a nejvýraznější na periférii, tedy na akrálních částech končetin. 

Projevuje se především nejprve poruchami krevního oběhu, a to velmi intenzivně, dále 

nepřestávající klidovou bolestí, a teprve později i dalšími příznaky s předchozími 

souvisejícími, tj. otokem, změnění tvaru a postavení zlomeniny, změnami kožními, 

ztuhlostí kloubní a konečně i pro celý syndrom tak charakteristickými kostními 

změnami v rtg obraze ("skvrnitá osteoporóza"). Projevy poruchy krevního zásobení a 

vlastní cévní reakce vznikají tak rychle a mění se tak překotně, že se v krátkém odstupu 
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po sobě setkáváme se známkami aktivní hyperémie vyznačené teplou a zarudlou kůží a 

známkami vazokonstrikce s bledou a cyanotickou kůží. Trvá-li onemocnění déle, 

převládnou příznaky chronického městnání s pastosními otoky prstů, hřbetů rukou a 

nohou, šířícími se nezřídka značně proximálně, se ztenčenou, cyanotickou, zvýšeně 

potivou, ale i velmi suchou a lomivou kůži. Vznik těchto vazomotorických reakcí není 

dosud dostatečně objasněn. Lze však předpokládat, že to jsou zpravidla zplodiny 

patologického metabolismu tkání v místě původní škody, a zejména trvalá, neustále se 

stupňující bolest, přirovnatelná k tzv. histaminové bolesti, které jsou bezprostředním a 

přímým podnětem k vyvolání celkové reakce organismu. Abnormní podněty, nejdříve 

prahové, později nadměrné, patogenní a s neustále se stupňující intenzitou, vedou při 

delším trvání k tak velké reakci, že vyvolá nový a další chorobný stav. Vzniká tedy 

jakýsi bludný kruh, který pokud není přerušen, vede ke konečnému stavu, tj. k atrofii 

kostní v širším smyslu slova. V posledních letech se při výkladu příčin a mechanismu 

vzniku Sudeckova syndromu obrací pozornost k reakci organismu na abnormní podněty 

ve smyslu teorie Selyeho. Hrozící škodlivina působící jako podnět o dostatečné 

intenzitě vyvolá mimo místní reakce navíc ještě i celkovou reakci na zátěž, řízenou 

pravděpodobně předním lalokem hypofyzy. Jeho adrenokortikotropní hormon (ACTH) 

by měl normálně podnítit kůru nadledvin ke zvýšené produkci protizánětlivě působícího 

kortizonu, avšak zcestná, přestřelující reakce organismu u Sudeckova syndromu vede 

naopak ke zvýšenému vyplavování mineralokortikoidů stimulujících zánět. Blumensat 

(a také Remé) navrhli u různých druhů poranění končetin vedoucích 

k algoneurodystrofickému syndromu, přihlížejíce k Sudeckovu tvrzení, že jde o 

reparační zánět, preventivní podávání ACTH nebo spíše kortizonu. Nápadné zlepšování 

počátečních příznaků vedlo postupně k rozšíření indikace podávání kortizonu k vlastní 

léčbě již plně vyvinutého Sudeckova syndromu. Jde o druh substituční terapie, která 

nahrazuje sníženou produkci ACTH z vyčerpaného předního laloku hypofýzy. Výrazné 

zlepšení lokálního nálezu po celkovém nebo ještě účinněji po místním podání kortizonu . . . 

se projeví zejména v počátečních obdobích rozvinutého Sudeckova syndromu, často se 

však uplatní i u chronických stavů, a to měrou tak značnou a nápadnou, že se stává 

přesvědčujícím důkazem o rozhodujícím významu měkkých tkání končetin a druhotné 

úloze postižení kostní tkáně. Vznik a další vývoj místních změn je vysvětlován 

vazomotorickou reakcí, nejdříve jen abnormálmě velkou, později však již zřejmě 
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patologickou. Velmi silná a stále se zvětšující aktivni hyperémie měkkých částí 

převyšuje omezené a pozměněné cirkulačni možnosti tak, že se krev hromadí a stagnuje 

v hlubších vrstvách, hlavně periostu, v oblasti arteriol a arteriovenóznich spojů. 

Charakteristický je spasmus arteriol a dilatace kapilár. Překrvení podléhá i kostní dřeň, 

kde stagnující krev s bohatým buněčným obsahem dilatuje její cévy až do 

sinusoidálnich forem. Pro Sudeckův syndrom je zcela charakteristická ložisková, 

skvrnitá osteoporoza. Je prokázáno, že ztráta minerálií v kostech musí dosáhnout 

nejméně 50%, aby se projevila na rentgenových snimcích jako dekalcinace. Jde o 

velkou změnu pH směrem k acidoze, která vyvolá mechanismy, na nichž se pak podílí 

aktivně či pasivně všechny tkáně postižené oblasti. Dochází ke zmnožení buněk ve 

všech tkáních a také v kosti, jde o buňky se silně zvýšenou biologickou aktivitou, 

projevující se důležitým zvýšenim jejich nespecifické schopnosti produkovat alkalickou 

fosfatazu. Tato zvýšená buněčná činnost vede pak ke zvýšenému odbourávání kostních 

trámců, když podmínky pro jejich novotvořeni jsou buď silně ztížené, nebo docela 

nemožné. Skvrnitá dekalcinace je histologicky charakterizována ložisky výlučně 

osteoidni tkáně, která neni zvápenatělá. Chemické vlivy nebo metabolické změny u 

Sudeckova syndromu totiž porušují vitalitu bílkovinného základu kostni tkáně. (16, 22, 

27) 

Obtíže časné diagnozy, a tím i léčeni hrozícího Sudeckova syndromu vyplývají 

z velmi nesnadného klinického rozlišeni dosud fyziologických hojivých pochodů od 

počínající chorobné reakce tkání. V popředí je nápadné oteplení kůže v místech 

zlomeniny a periferně od ní. Zřetelný je rozdíl v barvě kůže. Nemocný si stěžuje na 

neurčité bolesti, které ale nelokalizuje pouze do místa poranění, nýbrž i do akrálních 

částí. Postupně přibývá otoku a potivosti. Obraz Sudeckova syndromu je tedy klinicky 

charakterizován oteklou a horkou končetinou, bolestivostí, která se stupňuje 

sebemenším pohybem, potivou kůží, která mívá sytě červené zabarveni, někdy i 

.s nádechem cyanózy. Na rentgenovém snímku je pak patrná hrubě skvrnitá kostní 

struktura. Choroba probíhá ve třech klinických stádiích, které se liší příznaky i 

charakterem patologicko-anatomického děje. Přechody mezi jednotlivými stádii jsou 

plynulé a nenápadné s možností zastavení procesu a uzdravením. Hojeni je však vždy 

dlouhodobé. (22) 
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V I. akutní fázi (první 4 měsíce po úrazu) převládá velké aktivní překrvení a 

intenzivní odbourávání kostní tkáně nad novotvorbou, která je však stále, i když jen 

částečně, zachována. Dekalcinace vede ke zužování až resorpci kostních trámců, 

pokrytých lemy nevápenatějící osteoidní tkáně, místy nakupených ložiskovitě. Klinicky 

zjišťujeme obyčejně periferně od původního traumatu měkký těstovitý otok ( edém), 

spontánní, intenzivní, tupou, nepřesně ohraničenou bolestivost, svalovou hypotonii, 

zvýšení kožní teploty, potivost, kůže je napjatá, lesklá, teplá, zarudlá. Na rentgenových 

snímcích vidíme skvrnité odvápnění kostí, kosti mají hrubě tečkovaný vzhled, místa 

tmavší se střídají velmi hustě s ložisky světlejšími, a to zpočátku zejména 

v subchondrálních oblastech epifýz a metafýz. Toto první stadium je plně reversibilní, 

je-li řádně léčeno. U lehčích syndromů může dojít ke klinickému zhojení obvykle do 2 -

4 měsíců, i když doznívání rentgenových změn na kostech může trvat mnohem déle. 

Působí-li však prvotní příčina nezměněně dále anebo léčení je nesprávné nebo 

nedostačující, přechází onemocnění plynule do dalšího období- do ll. dystrofické fáze. 

Tento přechod změn z I. do II. stadia je pro nemocného v podstatě vždy známkou 

nepříznivou, a i když ještě může dojít k určitému zlepšení, resp. uzdravení, přece jen 

některé změny zůstávají ireverzibilní. Hrozí však vždy i další možnost, že onemocnění 

přejde do III. stadia, které se označuje jako období atrofické. K vlastnímu stadiu 

dystrofie dojde asi do 1 roku od úrazu. V období II. stadia stojí v popředí bolest, která 

vede k instinktivnímu omezování pohyblivosti, svaly jsou hypotonické až atrofické. 

Počáteční funkční nedostatečnost akrálního prokrvení, vzniklá hyperémií se stagnací 

oběhu v terminálním krevním řečišti, přechází postupně v poruchu organickou 

následkem drobných trombóz a sledovanou trvalou tkáňovou hypoxií. Toto stadium se 

obvykle klinicky projeví rozsáhlejšími otoky, které nejsou již jen akutním zánětlivým 

prosáknutím, ale plastickým ztluštěním podkoží a ostatních vrstev měkkých tkání 

kryjících kost, tedy i pochev šlachových, fascií a periostu. Jsou tuhé, málo tvárlivé a 

lokalizují se hlavně v periferních oblastech končetin. Vliv dlouhodobé vazomotorické 
. . 

poruchy se projeví změnami barvy, teploty a trafiky kůže, která bledne, je spíše 

mramorovaná až cyanotická, chladná, napjatá, lesklá, ztenčelá., suchá a olupuje se. 

Někdy dojde k dystrofii nehtů a vlasů., vymizí ochlupení. Zmnožení fibrózní tkáně, 

ztluštění šlachových pochev a kloubních pouzder vede pak ke ztuhlosti kloubů, 

kontrakturám anebo typickému postavení. Nemocný je zcela soustředěn na nehybnou a 
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oteklou končetinu, o jejíž osud se obává. Tato psychická koncentrace je typickým 

projevem patologické centrální fixace původně lokalizovaného a periferního děje. Na 

rtg snímku je stále ještě patrno závoj ovité zastření struktury spongiozy kostí na periferii 

s ložiskovitě rozmazanými až vymazanými místy, a silně, jakoby tužkou obtaženými 

pruhovitě zesílenými okraji, tj. s hyperkalcifikací lemu mezi kostí a chrupavkou. Navíc 

však se již objeví i celková dekalcinace, která je zvláště silně vyznačena formou lemů a 

pásů v oblasti epifýz a metafýz. Diafýzy zůstávají zdánlivě nepostiženy, takže vzniká 

obraz, který se někdy charakterizuje jako tzv. periferní přestavba. Histologicky 

převažují příznaky chronického městnání s malobuněčnou infiltrací měkkých částí a 

kostní dřeně, v níž mimo značné množství granulační tkáně je patrné značné rozrušení 

kostních trámců s poškozeným kostními buňkami a rozšířením Haversových kanálků. 

Novotvoření kostní tkáně je jen nepatrné, ostrůvky osteoidní tkáně se zvětšují. Změní-li 

se dosavadní průběh onemocnění ať již jakékoliv příčiny k lepšímu, bude to obvykle 

patrné dříve ze změny na rentgenovém obraze než z klinického průběhu, v němž snad 

jen zmenšování bolesti, často nesnesitelně palčivé, může upozornit nemocného i lékaře 

na blížící se příznivý obraz ve vývoji celého onemocnění. Na rentgenových snímcích 

lze totiž vidět jakousi homogenizaci, zároveň však i zvětšení celkové sytosti kostní 

tkáně, která ztrácí předchozí ostré rozdíly jednotlivých kontrastů. Bezpečnou známkou 

pokračujícího zlepšování je objevení pruhovitých stínů restituujících se kostních 

trámců, které dávají kostní tkáni charakter jakýchsi sítí. Rentgenový nález síťování 

v kosti pak přetrvává po celý život a je neklamnou známkou předchozího těžkého 

poškozerú kosti. Klinicky se příznivý vývoj onemocnění ve II. stadiu projeví zlepšením 

stavu kůže, hlavně změnou její barvy, tónu a elasticity, zmenšením otoku, i když 

podkoží zůstává nadále plasticky ztluštělé. Zlepší se aktivní a pasivní pohyblivost a po 

vytrvalé rehabilitaci, spojené s dlahováním, se někdy podaří i po velmi dlouhé době 

ztuhlost kloubů odstranit. Není-li účelně léčebně zasahováno, dojde k přechodu do 

konečného stadia- III. fáze, tzv. atrofie s fibrózní ankylózou kloubů při atrofii svalstva 
. . 

a podkoží a destrukcí struktury spongiózy i ztenčení kostní kortikalis v postiženém 

úseku končetiny. Přechod onemocnění z II. do III. stadia je vždy závažným poškozením 

nemocného, k němuž by mělo docházet jen výjimečně, a to jen u těžkých celkových 

onemocnění a z vážných objektivních příčin, které znemožňují řádné léčení samotného 

syndromu a brání nemocnému ve spolupráci. Klinické příznaky III. atrofického stadia 
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odpovídají jeho názvu. Je charakterizováno trvalými trofickými změnami kůže a 

podkoží. Cyanoticky lividně zbarvená, mírně se lesknoucí a značně ztenčelá kůže je 

většinou lomivá, jako by přímo kryla jen kosti a na nich ležící šlachy. Ztrácí se její 

kresba na hřbetě i dlani, tepenné pulzace jsou oslabeny, žilní pleteně jsou méně 

vyznačeny. Dále je toto stadium charakteristické omezením aktivní i pasivní 

pohyblivosti v kloubech až úplnou kloubní ztuhlostí, zejména u kloubů prstů. Někdy se 

objeví kontraktury prstů. Již na první pohled jsou svaly postižené končetiny atrofické. 

Bolest se snižuje, ale postižené oblasti jsou vysoce citlivé na dotek. Rentgenologicky je 

toto stadium charakterizováno skutečnou kostní atrofií, která je difuzní, homogenní, již 

bez dřívější skvrnitosti. Kosti jsou postiženy jako celek, kostní trámce nejsou patrné, 

dřeňová dutina je rozšířená ztenčenún kortikalis. Patrné jsou již i změny kloubní -

ztenčení kloubních plošek a zúžení kloubních chrupavek, které však nikdy nevymizejí. 

Stín měkkých částí je sytější, i když je menší, což je dáno jejich fibrózou. 

K metaplastické kalcifikaci nedochází, ale při nešetrném rozcvičování nebo nevhodné 

fyzikální léčbě (hlavně při aplikaci horka) může lehce vzniknout fraktura, která se 

obvykle špatně hojí. Histologicky nacházíme těžké trofické poškození všech 

postižených částí bez známek reparace a restituce za postupného přibývání tuhé, téměř 

bezcévní fibrózní tkáně. Pokud selhala racionální terapie (tj. farmakoterapie, fyzikální 

léčba, fyzioterapie a psychoterapie) v předchozích stádiích, je pozitivní ovlivnění 

v tomto stadiu již velmi nepravděpodobné. (16, 17, 22, 27) 

Sudeckův syndrom vzniká jen u relativně malého počtu nemocných. Je nutná 

prevence při léčení všech akutních příhod a poranění v oblasti končetin a během 

některých celkových stavů (infarkt myokardu). Protože jde o abnormní reflexní reakci 

z postižené oblasti končetin, je nutné již předem zabránit vzniku těchto reflexů anebo je 

co nejdříve přerušit. Vzhledem k tomu, že se podávání samotného kortizonu jako 

rutinního preventivního prostředku Sudeckova syndromu neosvědčilo, bude mnohem 

jistější zhojit ránu časným místním a celkovým podáváním antibiotik a protizánětlivých 

léků, obstřiky mezokainu a hlavně vydatnou imobilizací nohy. Velmi dobře se však 

osvědčuje Sázavským doporučené podávání derivátů kyseliny nikotinové, které jsou 

schopny zabránit patologickému smrštění arteriol a dilataci kapilár, pokládaných za 

počáteční projev patologické vazomotorické reakce a vyvolaných abnormní reakcí 
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sympatiku. Čelné místo zde proto zaujímají léky se sympatikolytickým účinkem. 

Konečně je třeba uvést i podáváni antihistaminik. Pro prevenci Sudeckova syndromu 

bude však mít pravděpodobně prvořadý význam vyloučit bolestivé podněty, vycházející 

z místa postižení a zabránit, aby nevedly k vytvoření reflexního bolestivého oblouku, na 

němž se podílí jak spinální, tak zejména vegetativní nervstvo. Je třeba odstranit bolest 

opakovanými obstřiky, plášťovými blokádami podle Višněvského, intraosální nebo 

intraarteriální aplikací Prokainu (resp. mezokainu), nebo intravenózní infuzí. Nejvíce 

ovšem zamezíme vzniku těchto bolestivých podnětů základní léčbou, tj. šetrnou 

repozicí prováděnou v řádné a vydatné anestezii, dobrou imobilizací, která nesmí 

vyvolávat bolest a opatrnou rehabilitací bez aplikace tepla, bez masáží, pasivních 

pohybů a hlavně bez násilného rozcvičováni. Vzhledem k tomu, že jde velmi často o 

osoby přecitlivělé, s pocitem bezmocnosti, nejistoty, poruchami spánku, zvýšenou 

dráždivostí, sklonem k hypochondrickým stavům, kteří vyžadují více taktu, trpělivosti a 

psychologického přístupu než jiní, je zvlášť u takto nemocných nutné respektovat 

skutečnost, že žádné cvičení nesmí vyvolávat bolest. Někdy je nutno imobilizaci 

prodloužit, podávat sedativa, neuroplegika a léky ke stabilizaci vegetativního systému. 

(16, 22, 27) 

Léčení Sudeckova syndromu se řídí sice jeho základní příčinou, navíc však musí 

přihlížet i k převažujícím příznakům. Ve většině případů je o palčivou bolest jako 

průvodný příznak probíhajících vazomotorických změn a o značný difuzní otok. Je 

výhodné končetinu zklidnit přimodelovanou sádrovou dlahou nebo dát současně i tenký 

zinkoklihový obvaz, který několikráte po sobě v krátkých časových intervalech 

vyměňujeme. Prsty musí zůstat volné k šetrné rehabilitaci, která je však zaměřena i na 

nepostižené klouby a svalové skupiny centrálních částí končetiny. Výměny obvazů lze 

využít k místní aplikaci směsi malého množství hydrokortizon-acetátu a mezokainu. 

Uplatnit lze i perorální léčbu prednisonem, a hlavně dlouhodobé podávání 

antikoagulancií. .Nutné je také farmakologicky ovlivnit jak vegetativní aferentaci, tak i 

patologickou centrální interpretaci škodlivých podnětů, nejlépe v kombinaci s malými 

dávkami anthistaminik. Navíc je možno provést u zvláště silně vegetativně 

stigmatizovaných osob několik dnů trvající spánkovou léčbu nebo docílit jen 

pravidelného spánku. Potom přidáváme podle potřeby deriváty kyseliny nikotinové, u 
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artritických příčin a potíží i ketazon a salicyl. Ke zlepšení porušené trafiky provádíme 

blokády vegetativních nervů (ganglia stellata a paravertebrální blokády), místně možno 

aplikovat masti s vazodilatačním a antikoagulačním účinkem. Ordinujeme dále i některé 

z anabolicky působících léků. Příznivý účinek této léčby se projeví již během 1 O - 14 

dnů vymizením spontánní bolestivosti, zmenšením otoků, zblednutím kůže a zvětšením 

pohyblivosti. Pohyblivost lze dále zlepšit častější místní aplikací směsi 

hydrokortizonacetátu a mezokainu a pak opatrnou rehabilitací. Jak už bylo zmíněno, 

nemá se používat pasivní rozcvičování, masáže a tepelné procedury, jako např. 

parafinové zábaly či horký vzduch. To totiž vede obvykle k recidivě příznaků a ke 

zhoršení celého stavu. Namístě jsou však izometrická cvičení, aplikace Priessnitzových 

obkladů, přikládání vaků s ledem, vířivá lázeň, vlažné přísadové koupele a konečně i 

léčba hyperbaroxií. Úlevy lze dosáhnout zvýšenou polohou končetiny (elevací). 

Vhodná je aplikace DD-proudů nebo ultrazvuku. Nesmí být zapomínáno na postupné 

zatěžování léčbou prací. Ve II. stadiu při otocích a bolestech přerušovaně přikládáme 

sádrové dlahy, někdy šetrně redresí upravíme vadná postavení a kontraktury. Dobré 

služby prokáže léčba neuroplegiky, kyselinou nikotinovou apod., zpočátku ještě 

podáváme celkově prednison a místně hydrokortizonacetát, později spíše anabolické 

hormony. Ve větší míře již rehabilitujeme a provádíme vodoléčbu a elektroléčbu. 

Doporučují se vlažné koupele a vířivé lázně, polohování do elevace a aktivní LTV. 

Léčení III. stadia má v podstatě jen paliativní charakter, protože škody jsou tak závažné, 

že naděje, třeba i jen na malé funkční zlepšení, je velmi nepatmá. Snažíme se ponejvíce 

o zlepšování stavu kůže, o zlepšení postavení kontraktur a deviace prstů, o rozcvičování 

ztuhlých kloubů pomocí aktivního LTV. Je třeba zvýšeně dbát na to, aby při 

rozcvičování nedošlo k patologickým zlomeninám, odtržení tuhých vazů a šlach od 

jejich úponů z části kosti a také k paraartikulárním kalcifikacím. Vhodné jsou vibrační 

cviky, dále fyzikální terapie - vodoléčba, elektroléčba, magnetoterapie a podávání 

vitamínů B a C. Celkové podávání léčiv, avšak i jejich místní aplikace, nemají větší 

praktickou cenu, poněvadž ztuhlost kloubů a měkkých částí je způsobena strukturálními 

změnami vazů, kloubního pouzdra a kloubních chrupavek. Změny na noze jsou příčinou 

zmenšené pracovní schopnosti pro výrazné omezení pohybu. (16, 22, 27) 
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Jde tedy o chorobný proces, vyvolaný a zahájený jako reakce tkání na nejrůznější 

patologické podněty, nejčastěji poranění. Přesná etiopatogeneze choroby zůstává nadále 

neznámou. Vyžaduje pečlivou komplexní léčbu, nemá-li vést k trvalému poškození 

nemocného. Cílevědomé a přísně individuální léčení, modifikované přiměřeně podle 

klinického obrazu, rentgenového vyšetření a subjektivních pocitů pacienta, za jeho 

nezbytné spolupráce vede u většiny ke zhojení s minimálními nebo žádnými následky. 

V průběhu léčení je velmi důležitá všestranná péče o nemocného se snahou o vyřešení 

jeho osobních, rodinných i pracovních problémů. Většina pacientů je totiž psychicky 

deprimována dosavadním léčebným neúspěchem celkem běžného a banálního úrazu, 

který je příčinou pracovní neschopnosti. Vyhneme se mu úzkostlivě prováděnou 

prevencí, která začíná již při prvním ošetření základruno poranění. (22) 
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3. ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1. Metodika práce 

S pacientem s diagnozou Sudeckova algoneurodystrofického syndromu jsem 

pracovala na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústřední vojenské 

nemocnici v Praze v období od 20. 1. 2006 do 1 O. 2. 2006. Pacient docházel 3x 

týdně (pondělí, středa, pátek), celkem tedy 1 O terapeutických jednotek, vždy na 

hodinu až hodinu a půl dle potřeby. 

U daného pacienta bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření, dále bylo 

provedeno zhodnocení výsledku vyšetření a následně stanoven cíl a postup terapie. 

Byly aplikovány terapeutické postupy vzhledem ke stanoveným cílům a aktuálnímu 

stavu pacienta. Po období 3 týdnů prováděné terapie bylo provedeno opětovné 

kineziologické vyšetření, které bylo porovnáno s vyšetřením vstupním a byl 

vyhodnocen efekt terapie. 

3.2. Vstupní data 

Vyšetřovaná osoba: K. V. 

Pohlaví: mužské 

Ročník narození: 1960 

Diagnoza: M890 algoneurodystrofie 

3.2.1. Anamnéza 

Nynější onemocnění 

ll. ll. 2005 PDK špatný došlap na schodech - ošetřen na chirurgii v ÚVN, kde 

bylo provedeno rtg vyšetření P nohy- byla zjištěna zlomeninu 5. metatarzu PDK 

na 9 dní nechodící sádra, potom na 4 týdny chodící sádra, poté znovu rtg, kde bylo 

zjišt~no, že kost ještě není zcela dostavěna, proto ještě na 14 dní ortéza, nyní je 

v pracovní neschopnosti 

Rodinná anamnéza 

-matka zemřela v r. 2003 na CMP, otec- zdravý, 12-ti letá dcera- chronický zánět 

močového měchýře 
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Osobní anamnéza 

-běžné dětské nemoci (spalničky), chronická žilní insuficience 

úrazy, operace - asi ve 4. třídě ZŠ fraktura malíčku na LHK, v r. 1985 úraz při 

kopané - odtržení chrupavky L kolenního kloubu - operace L kolenního kloubu ve 

Fakultní nemocnici Bulovka- komplikace- zánět žil PDK, asi po 2 týdnech i LDK 

- vyléčení, ale na vojně (v r. 1990) se zánět objevil znovu - preventivně nosí 

punčochy na DKK, v r. 1991 úraz při hokeji- zlomenina spodiny lebeční a otřes 

mozku - 1 měsíc hospitalizován v nemocnici Na Františku, pak docházel na 

pravidelné kontroly na neurologii na EEG, v r. 1996 se říznul na LHK v oblasti 

zápěstí z palmární strany- rána sešita na poliklinice Budějovická 

abusus- od května 2005 nekouří (dříve 5 - 7 cigaret denně), alkohol příležitostně, 

kávu nepije 

Farmakologická anamnéza 

- 2x denně Anavenol Gako prevence zánětu žil), v případě příznaků počínajícího 

zánětu dříve Ketazon, nyní Ketanol forte 

Alergická anamnéza 

-dříve na broskve a jahody- bulozní kopřivka (puchýře po těle)- tekutý pudr, nyní 

negativní 

Pracovní anamnéza 

-elektrikář- dlouho stává na jednom místě, nyní v pracovní neschopnosti 

Sociální anamnéza 

-svobodný, žije s přítelkyní a se svou dcerou v bytě v panelovém domě ve 2. patře 

bez výtahu 

Sportovní anamnéza 

-asi 10 let hrál závodně hokej, asi 12 let fotbal, rekreačně tenis, nyní nic, chce začít 

jezdit na kolečkových bruslích 

3.2.2. Výpis ze zdravotní dokumentace 

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů, ambulance pohotovostní a úrazová 

ÚVN Praha - ll. ll. 2005 

Diagnoza: S923 Jonesova zlomenina nedislokovaná neúplná V. metatarsu vpravo 
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Nález: dnes si při špatném došlapu poranil pravou nohu 

objektivně - hematom a otok s palpační bolestí laterální oblasti pravého nártu, 

hlezenní kloub intaktní bez otoku, bolesti či defigurace, periferie bez známek 

tromboembolické nemoci, povrchové varixy klidné 

RTG- nedislokovaná neúplná příčná zlomenina baze V. metatarsu Jonesova typu 

Terapie: aplikace sádrové fixace dlahou 

Doporučení: chůze o 2 FH bez došlapu, ledovat, elevovat, kontrola na spádové 

chirurgické obvodní ambulanci za 7 - 1 O dní k eventuální aplikaci chodící cirkulární 

sádrové fixace k další fixaci. Pacient je při odchodu z ambulance ve stabilizovaném 

stavu. 

Chirurgie Praha 6 - 19. 12. 2005 

subjektivně -bez potíží 

objektivně- bez palpační citlivosti 

RTG- ještě není plně prostavěna linie lomu 

Závěr a terapie - sádra sundána, na 14 dní rigidní nožní ortéza, poté kontrola 

4.1 . 2006 

subjektivně- otok nohy, bez bolesti 

objektivně - otok dorsa nohy 

RTG- zhojeno 

Závěr a terapie: dále chůze s odlehčením PDK o 2 FH, bez ortézy, prosím o 

vyšetření ve FT ambulanci ÚVN a případnou sérii chladných vířivek 

FT ambulance ÚVN - ll. 1. 2006 

Nález: před 8 týdny zlomenina baze V. metatarsu vpravo, sádrová fixace 6 týdnů, 

pak ortéza, nyní odeslán z chirurgie, RTG - zhojeno, doporučena chůze 

s odlehčením o 2 FH, otok pravé nohy, na dorse nohy zarudnutí, jinak vyblednutí, 

hybnost prstů i hlezenního kloubu omezena zejména do PF 

Závěr: neurodystrofie, doporučena rehabilitace, po léčbě kontrola 

Chirurgie Praha 6 - 24. 1. 2006 

subjektivně- stále otok, bez bolesti 

objektivně -otok distální poloviny bérce a nohy, palpačně nebolestivé 

RTG- zhojeno, bez skvrnité struktury skeletu nohy 

Závěr a terapie: chůze bez berlí, rehabilitace, poté kontrola 
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3.2.3. Předchozí rehabilitace 

v r. 1985 - po operaci L kolenního kloubu ve Fakultní nemocnici Bulovka -

individuální LTV, elektroléčba, vodoléčba - vířivka - obnovení pohyblivosti L 

kolenního kloubu, nyní bez potíží 

3.2.4. Indikace k rehabilitaci 

12x obden - kineziologický rozbor, individuální LTV pro obnovu hybnosti P 

hlezenního kloubu, MT, releas plantární aponeurosy, PIR pravého hlezenního 

kloubu do PF a DF, strečink, posilování pro zvýšení svalové síly, reflexní terapie, 

obnovení hybných stereotypů 

3.2.5. Status presents 

Výška: 178 cm Váha: 104 kg 

Dominantní HK: pravá 

DF: 15 vdechů/min, 

TF: 72 tepů/min. 

BMI: 32,82 

-otok bérce, hlezenního kloubu, nártu a prstů PDK, kůže v této oblasti začervenalá, 

napjatá, lesklá, teplá, potivá, palpační bolestivost na laterální straně P nártu v místě 

zlomeniny, po zátěži ještě větší otok a začervenání kůže, únava, akutní tupá bolest v 

plantě, na nártu a zadní straně bérce, chůze s odlehčením PDK o 2 FH 

3.2.6. Diferenciální rozvaha 

Po zlomenině V. rnetatarzu na PDK a následné sádrové fixaci očekávám 

bolestivost, možný hernatorn a otok P nohy, možné anatomické změny PDK, možné 

omezení rozsahu pohybu hlezenního kloubu a prstů PDK, možné asymetrické 

zatížení DKK a tím zrněna celkového postavení těla, .změna pohybových stereotypů 

včetně chůze a z toho plynoucí možné svalové dysbalance (oslabené, hypertonické 

nebo zkrácené svaly), možné reflexní změny na DK (HAZ, omezená posunlivost 

fascií, Trp, bolestivé periostové body, omezení kloubní vůle), možná neurologická 

komplikace (poruchy čití, motoriky, výbavnosti reflexů), možná cévní dysfunkce 
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DKK. Vzhledem k diagnóze Sudeckova algoneurodystrofického syndromu dále 

očekávám otok, porušenou trafiku kůže v oblasti P nohy (začervenalá, napjatá, 

lesklá, teplá, potivá kůže) a možné kostní změny (skvrnitá osteoporóza). 

3.3. V stup ní kineziologický rozbor - 20. 1. 2006 

Vyšetření stoje- aspekcí 

Statické 

zezadu - široká stojná baze 

PDK předkročena 

chodidla v ZR 

valgozní postavení v hlezenních kloubech bilat., více v P 

váha na vnitřní straně chodidel, zejména v P 

začervenání v oblasti Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a paty v P 

otok P hlezenního kloubu, MT v oblasti Achillovy šlachy a bérce v P 

PDK ve větší ZR oproti L 

cristae illiacae ve stejné výšce, SIPS ve stejné výšce 

hyperlordóza, oploštělá Th kyfoza 

pravostranné hrudní skoliotické držení 

L thorakobrachiální trojúhelník větší než P, vL větší konkavita tajle 

L ramenní kloub kaudálněji než P 

hypertonus m. trapezius superior bilat. 

scapula alata bilat., více v L 

rotace trupu do + 

lateroflexe hlavy v L 

zepředu- plochonoží bilat., podélné i příčné, zejména příčné v P 

otok v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK 

začervenání v oblasti P nohy 

hematom v oblasti P nártu a hlezenního kloubu 

SIAS ve stejné výšce 

asymetrie pupku - tažen v P 

hypertonus P m. pectoralis major 
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L ramenní kloub kaudálněji než P 

hypertonus m. trapezius superior bilat. 

lateroflexe hlavy v L 

zboku- kolenní klouby vE bilat. 

loketní klouby v semiflexi bilat. 

anteverze pánve 

ramenní klouby v protrakci bilat. 

hlava v anteflexi a v předsunu 

yyšetření pomocí olovnice - zezadu- oploštělá Th kyfoza, hyperlordoza, 

Dynamické 

dekomp. skoliotické držení (dekomp. vL 4 cm) 

zepředu- břicho prominuje, pupek v P od olovnice 

zboku - protrakce ramenních kloubů bilat. 

rozvíjení páteře - anteflexe trupu - omezený rozvoj celé Th a Lp, P paravertebrální 

val výš než L 

retroflexe trupu- omezený rozvoj Th a hor. Lp, zalomení v obl. L3 

lateroflexe trupu v P - omezený rozvoj Lp, souhyb trupu do 

anteflexe 

v L - omezený rozvoj Lp, větší rozsah pohybu 

nežvP 

Trendelenburg - Duchenova zkouška- stoj na LDK- pozitivní- pokles pánve na P 

straně, laterál. posun pánve vL 

-stoj na PDK- nevyšetřeno 

yyšetření stoje na 2 vahách- PDK 40 kg, LDK 65 kg 

stereotyp dýchání -břišní typ dýchání, frekvence 15 vdechů/min., nádech nosem, 

výdech nosem, nádech stejně dlouhý jako výdech, chybí dechová vlna 

Vyšetření chůze - aspekcí 

-třídobá chůze o 2 FH (berle, PDK, LDK), rytmus nepravidelný, LDK rychlejší a 

kratší krok, široká baze, DKK v ZR v kyčelních kloubech, chodidla v ZR, více v P, 

na LDK nedochází k přivíjení chodidla přes patu, ale nášlap na celé chodidlo, E 

prstů, na PDK chybí DF - E prstů, nášlap na špičku a větší F v kolenním kloubu než 

43 



v L, rotace trupu do +, hyperaktivita v oblasti Th-L přechodu, ramenní klouby 

v protrakci, hlava v předsunu a v anteflexi 

Modifikace chůze: 

po špičkách- na PDK se na špičku nepostaví 

po patách- na PDK se na patu nepostaví 

Vyšetření 6 základních hybných stereotypů dle Jandy 

extenze v kyčelním kloubu - bilat. -nejdříve aktivace ischiokrurálních svalů, dále 

m. gluteus maximus, homolaterální svaly paravertebrální v lumbosakrálních 

segmentech, pak kontralaterální a postupně se aktivační vlna šíří do segmentů 

thorakálních, inaktivita svalů pletence rame11111'ho 

abdukce v kyčelním kloubu- bilat. - stupeň aktivace m. tensor fascie latae je větší 

než m. gluteus medius, při abdukci dochází k flexi a zevní rotaci v kyčelním kloubu, 

zároveň se aktivují i m. iliopsoas a m. rectus femoris (tensorový mechanismus) 

flexe trupu (posazování z lehu do sedu) - nedochází k rozvoji lumbálních aru 

torakálních segmentů páteře - nedochází k obloukovité flexi, ale pacient se zvedá 

s rovnými zády, elevuje DKK, sklápí pánev, aktivuje m. iliopsoas bilat. 

flexe hlavv vleže na zádech - na začátku pohybu předsun hlavy pro převahu m. 

stemocleidomastoideus bilat., flexe Cp omezena asi na 3prsty 

abdukce v ramenním kloubu (upažení vsedě)- bilat. -pohyb začíná elevací celého 

pletence ramenního aktivací horních vláken m. trapezius a m. levator scapulae, 

dochází k nedostatečné stabilizaci lopatek - scapula alata a sunutí ramenních kloubů 

do protrakce 

klik - vzpor - scapula alata bilat., více v L 

Antropometrické vyšetření 

DKK Sin. .Dx. 

Délka DK- funkční (relativní) 92cm 92cm 

- anatomická (absolutní) 85cm 85cm 

stehna 45cm 45cm 

bérce 42cm 42cm 
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délka nohy 27cm 28cm 

Obvod stehna- ve výšce 15 cm nad horním okrajem 
pately - relaxovaný stav 58cm 58 cm 

kontrakce 59cm 59cm 

Obvod stehna- nad kolenním kloubem přes mm.vasti 
quadriceps femoris - relaxovaný stav 50cm 50cm 

kontrakce 50,5cm 50,5cm 

Obvod kolenního kloubu 44cm 45cm 

přes tuberositas tibiae 40cm 45cm 

bérce 43cm 46cm 

přes kotníky 28cm 30cm 

přes nárt a patu 34cm 36cm 

přes hlavičky metatarzů 24cm 25,5cm 

Tabulka č. 1 Vstupní antropometrické vyšetření- 20. 1. 2006 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti (aktivní pohyb) 

Sin. Dx. 

DKK 

Kyčelní kloub 

S 10°- 0°- 80° sE v kolenním kloubu S 10°- oo- 75° sE v kolenním kloubu 

S 10° - o o - 100° s F v kolenním kloubu S 1 0° - 0° - 100° s E v kolenním kloubu 

F 30° - oa - 20° 

R 35° - 0° - 30° 

Kolenní kloub 

s 0° - o a - ll 0° 

Hlezenní kloub 

s 15° - 0° - 45° 

R 20°- 0° -·3oa 

F 30°- oa- 20° 

R 30° - 0° - 30° 

s 0° - 0° - ll 0° 

s 0°- 0°- 30° 

· Rl0°-0°-l5° 

Prsty- orientačně - F a E ve všech MP kloubech na LDK bez omezení rozsahu 

pohybu, na PDK vázne F a E ve všech MP kloubech, ABD a 

ADD ve všech MP kloubech pacient aktivně nesvede bilat. 
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F a E ve všech IP1 a IP2 kloubech na LDK PDK bez 

omezeni rozsahu pohybu 

HKK - orientačně 

- na obou HKK symetrické rozsahy ve všech kloubech bez omezení 

Hlava - orientačně 

- anteflexe omezena na 3prsty, omezení lateroflexe bilat., víc v P, rotace bez 

omezení rozsahu pohybu bilat. 

Páteř 

Schoberova vzdálenost 4cm 

Stiborova vzdálenost 7cm 

Cepojova vzdálenost lem 

Ottova inklinační vzdálenost 3cm 

Ottova reklinační vzálenost 2cm 

Thomayerova vzdálenost pozitivní- 15cm 

zkouška lateroflexe asymetrie - v L o 1 cm větší 

Forestierova fleche pozitivní - Sem 

Tabulka č. 2 Vstupní vyšetření rozvíjení páteře- 20. 1. 2006 

Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

zkouška rotace hlavy bilat. neg. 

zkouška šály bilat. neg. 

zkouška zapažených paží bilat. neg. 

zkouška založených paží bilat. neg 

zkouška extendovaných loktů bilat. neg. 

zkouška sepjatých rukou bilat. neg. 

zkouška sepjatých prstů . bilat. neg. 

zkouška předklonu neg. 

zkouška úklonu bilat. neg. 

zkouška posazení na paty neg. 

Tabulka č. 3 Vstupní vyšetření hypermobility dle Sachseho - 20. 1. 2006 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sin. Dx. 

m.triceps surae (m.gastrocnemius, m.soleus) o 1 

m.iliopsoas 1 1 

m.rectus femoris 2 2 

m. tensor fascie latae o o 
m.biceps femoris, m.semitendinosus, m.semimembranosus 1 2 

adduktory kyčelního kloubu 1 1 

m.quadratus lumborum o o 
m.piriformis 1 1 

paravertebrální zádové svaly 1 1 

m.pectoralis major- abdominální a stemální část 1 1 

klávikulámí část m.pectoralis major a m.pectoralis minor o o 
m.trapezius 1 1 

m.levator scapulae o o 
m.stemocleidomastoideus 1 1 

Tabulka č. 4 Vstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy- 20. 1. 2006 

Vyšetření svalové síly podle svalového testu dle Jandy 

Sin. Dx. 

mm.scalenni 4 4 

m.stemocleidomastoideus 5 5 

m.trapezius superior, m.levator scapulae 5 5 

mm.rhomboidei, m.trapezius medialis 4 4 

m.trapezius inferior 4 4 

m.serratus anterior 4 4 

m.rectus abdominis 3 

šikmé břišní svaly 3 

m.erector spinae (Th a L segment) 5 

m.quadratus lumborum 5 5 

m.iliopsoas 5 5 
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gluteální svaly (E kyčelního kloubu sE v kolenním kl.) 4 4 

m.gluteus maximus (E kyčel. kl. s F v kolenním kl.) 4 4 

abduktory kyčelního kloubu 5- 5-

adduktory kyčelního kloubu 4+ 4 

zevní rotátory kyčelního kloubu 4 4 

vnitřní rotátory kyčelního kloubu 5 5 

m.biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus 5 5 

m.quadriceps femoris 5 5 

m.triceps surae (PF sE v kolenním kloubu) 4 5 

m.soleus (PF s F v kolenním kloubu) 4 5 

m. tibialis anterior 4 5 

m.tibialis posterior 4 5 

mm.perone1 4 5 

F 2.- 5. MP kloubu nohy (mm.lumbricales) 4+ 5 

E 2.- 5. MP kloubu nohy (m.exten. dig. long. et brev.) 4+ 5 

F 2.- 5. lPI kloubu nohy (m.flexor digitorum brevis) 5 5 

F 2.- 5. IP2 kloubu nohy (m.flexor digitorum longus) 5 5 

F MP kloubu palce nohy (m.flexor hallucis brevis) 4+ 5 

F IP kloubu palce nohy (m.flexor hallucis longus) 5 5 

E IP kloubu palce nohy 5 5 

abdukce a addukce MP kloubů prstů nohy pacient pohyb nesvede 

Tabulka č. 5 Vstupní vyšetření svalové síly dle Jandy- 20. 1. 2006 

Neurologické vyšetření 

-pacient orientován osobou, místem, časem, v bdělém stavu, bez poruchy vědomí 

DKK 
Fyziologické šlachookosticové reflexy: 

patelární - fyziologická symetrická odpověď 

Achillovy šlachy - fyziologická symetrická odpověď 

medioplantární - fyziologická symetrická odpověď 
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kožní plantární reflex - fyziologická symetrická odpověď 

Pyramidové jevv paretické (zánikové): 

Mingazziny neg. bilat. 

Barré neg. bilat. 

fenomen retardace neg. 

Pyramidové jeyy spastické: 

extenční - Babinskiho příznak, Sicardův příznak neg. bilat. 

Chaddock neg. bilat. 

Oppenheim neg. bilat. 

Vítkův sumační fenomen neg. bilat. 

flekční - Rosolimo neg. bilat. 

Žukovskij-Kornylov neg. bilat. 

Mozečkové funkce: taxe pata-koleno- bez patologického nálezu 

~apínacímanévry: 

Lasegueův manévr, zkřížený Lasegue bilat. neg. 

pseudolasegue - bilat. zkrácení stehenních flexorů 

obrácený Lasegue bilat. neg. 

fenomen palce bilat. neg. 

Vyšetření čití: 

povrchové - taktilní - ve všech dermatomech bez patologického nálezu bilat. 

algické - ve všech dermatomech bez patologického nálezu bilat. 

termické - ve všech dermatomech bez patologického nálezu bilat. 

hluboké - polohocit- bez patologického nálezu 

pohybocit- bez patologického nálezu 

Vyšetření rovnováhy: 

n.vestibulocochlearis bez patologického nálezu 

Hautandova zkouška- neg., i při změně polohy hlavy neg. 

Declainův test- bilat. neg. 

test na polohovou závrať - neg. 
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Rombergův stoj I- stabilní stoj, bez výchylek od vertikály 

II- zvýšená hra šlach na dorsu nohy, bez výchylek od vertikály 

III- zapojování svalů i v oblasti kolenních kloubů, pravolevé 

vyrovnávání 

funkční test nohy podle Véleho- na PDK chybí F prstů 

Palpační vyšetření 

Vyšetření kůže 

HAZ v oblasti nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK - zvýšená potivost, 

začervenání, horší protažitelnost kůže, širší kožní řasa, zvýšený tonus (otok), HAZ 

na zadní straně trupu v oblasti Lp, HAZ v oblasti m. trapezius superior bilat. 

Vyšetření svalového tonu a spoušťových bodů ve svalech (Trp) 

Sin. Dx. 

m.soleus normotonus hypertonus (x) 

m.quadriceps femoris normotonus normotonus 

m.tensor fascie latae hypertonus (x) hypertonus (x) 

adduktory stehna hypertonus (x), Trp hypertonus (x), Trp 

m.iliacus hytertonus (x) hypertonus (x) 

m. piriformis hypertonus (x) hypertonus (x) 

ischiokrurální svaly normotonus normo tonus 

m.erector spinae v oblasti Lp hypertonus (xx) hypertonus (xx) 

m.erector spinae v oblasti Thp hypertonus (xx) hypertonus (x) 

m.erector spinae v oblasti Cp hypertonus (x) hypertonus (x) 

m.psoas hypertonus (x) hypertonus (x) 

m.quadratus lumborum hypertonus (x) normotonus 

m.rectus abdominis normo tonus normotonus 

m.pectoralis major et minor hypertonus (xx) hypertonus(xx), Tip 

střední část m.trapezius normotonus normotonus 

m.subscapularis normo tonus normo tonus 

m. supraspinatus, infraspinatus normotonus normotonus 
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m.supinator, m.biceps brachii normotonus normotonus 

m. triceps brachii normotonus normotonus 

extensory a flexory prstů HK normotonus normotonus 

horní část m.trapezius hypertonus (xx), Trp hypertonus (xx) 

mm.scalenni hypertonus (x) hypertonus (x) 

krátké extensory horní krční hypertonus (x) hypertonus (x) 

Tabulka č. 6 Vstupní vyšetření svalového tonu a Trp - 20. 1. 2006 
legenda: x - zvýšené svalové napětí, xx - vysoké svalové napětí 

Vyšetření reflexních změn na okostici 

Sin. Dx. 

hlavičky metatarzů nebolestivé citlivé 

ostruha patní nebolestivá citlivá 

hlavička fibuly bolestivá bolestivá 

pes anserinus tibiae nebolestivý nebolestivý 

úpony kolaterálních vazů nebolestivé nebolestivé 

horní okraj pately nebolestivý nebolestivý 

hrbol sedací kosti nebolestivý nebolestivý 

SIPS nebolestivá nebolestivá 

laterální okraj symfýzy citlivý citlivý 

horní okraj symfýzy nebolestivý 

kostrč citlivá 

hřeben pánevní kosti nebolestivý nebolestivý 

trnové výběžky Lp nebolestivé 

trnové výběžky Thp citlivé 

trnové výběžky Cp nebolestivé 

mečík nebolestivý 

žebra v medioklavikulární linii nebolestivá · nebolestivá 

žebra v axilární linii nebolestivá nebolestivá 

sternokostální spojení citlivé citlivé 

sternum těsně pod klíční kostí nebolestivé nebolestivé 

angulus costae citlivé citlivé 
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mediální konec klíční kosti nebolestivý nebolestivý 

Erbůvbod nebolestivý nebolestivý 

příčné výběžky atlasu citlivý citlivý 

linea nuchae citlivá citlivá 

proc. styloideus radii nebolestivý nebolestivý 

epikondyly humeru nebolestivé nebolestivé 

úpon deltového svalu nebolestivý nebolestivý 

Tabulka č. 7 Vstupní vyšetření reflexních změn na okostici- 20. 1. 2006 

Vyšetření pojivové tkáně a fascií 

omezená posunlivost fascií okolo P bérce, omezená posunlivost MT na patě, 

omezená posunlivost dorsální fascie zad směrem kaudálním bilat., omezená 

posunlivost fascií v oblasti šíje 

Vyšetření kloubní vůle 

DKK Sin. Dx. 

lPI klouby směrem laterolaterálním pruží pruží 

dorsoplantárním pruží pruží 

IP2 klouby směrem laterolaterálním pruží pruží 

dorsoplantárním pruží pruží 

MPI kloub směrem dorsoplantárním pruží pruží 

laterolaterálním pruží pruží 

do rotací pruží pruží 

MP klouby směrem dorsoplantárním pruží pruží 

lateroplantárním pruží pruží 

vzájem. posun hlaviček MTT směrem dorsoplantár.: 
mezi 1. a 2. MTT pruží pruží 

2. a3. MTT pruží nepruží 

3. a4. MTT pruží pruží 

4. a5. MTT pruží nepruží 

os cuboideum směrem dorsálním nepruží nepruží 

plantárním pruží nepruží 

os naviculare směrem dorsálním pruží nepruží 
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os naviculare směrem plantárním pruží pruží 

Lisfrankův kloub do dorsa pruží nepruží 

do planty pruží nepruží 

do rotací pruží nepruží 

Chopartův kloub - talus směrem tibiálním nepruží nepruží 

fibulárním nepruží nepruží 

kalkaneus směrem laterolaterálním pruží nepruží 

ventrálním pruží pruží 

do rotací pruží nepruží 

talokrurální kloub směrem dorsálním pruží pruží 

tibiofibulární skl. -hlavička fibuly směrem dorsálním pruží nepruží 

ventrálním nepruží nepruží 

femoropatelární skl. - patela směrem laterolaterálním pruží pruží 

kraniokaudálním pruží pruží 

kolenní kloub směrem ventrálním (přední zásuvka) pruží pruží 

dorsálním (zadní zásuvka) pruží pruží 

laterolaterálním pruží pruží 

otvírání kloubní štěrbiny směrem laterálním pruží pruží 

mediálním pruží nepruží 

Tabulka č. 8 Vstupní vyšetření kloubní vůle- 20. 1. 2006 

3.3.1. Závěr ze vstupního vyšetření 

Po zlomenině V. metatarzu PDK se rozvinul Sudeckův algoneurodystrofický 

syndrom - oblast prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK je oteklá, 

začervenalá, teplá, více potivá, v této oblasti je RAZ, omezená protažitelnost kůže, 

širší kožní řasa a omezená posunlivost fascií, po sádrové fixaci došlo k omezení 

rozsahu pohybu prstů a hlezenního kloubu PDK všemi směry, pacient chodí o 2 FH 

s odlehčením PDK (chůze třídobá, nedochází k nášlapu na patu a přivíjení chodidla 

k podložce bilat., ale LDK nášlap na celé chodidlo a E prstů, PDK nášlap na špičku 

a větší F v kolenním kloubu - zkrácený m. triceps surae v P), na PDK se nepostaví 

na špičku (bolest, oslabené svaly PDK), ve stoji zatěžuje PDK o 25 kg méně než 
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LDK, plochonoží (podélné i příčné) bilat., více v P, valgózní postavení hlezenních 

kloubů a váha na vnitřní straně chodidla bilat., více v P, omezená kloubní vůle 

v kloubech DKK (posun hlaviček metatarsů PDK směrem dorsoplantárním, os 

cuboideum PDK směrem dorsoplantámím, os naviculare PDK směrem dorsálním, 

Lisfrankův kloub PDK všemi směry, Chopartův kloub všemi směry bilat., P 

kalkaneus směrem laterolaterálním a do rotací, hlavička fibuly směrem dorsálním 

v P, směrem ventrálním bilat. ), při stoji i chůzi anteverze pánve, hyperlordóza, 

břicho prominuje- oslabené břišní svaly, zkráceným. iliopsoas a vzpřimovače trupu 

v oblasti Lp bilat. - chybný stereotyp flexe trupu, protrakce ramenních kloubů bilat. 

- zkrácený m. pectoralis major bilat., oslabené mezilopatkové svaly (m. serratus 

anterior, mm. rhomboidei, střední a dolní část m. trapezius) - scapula alata bilat., 

chybný stereotyp ABD paží a kliku, anteflexe a předsun hlavy - pozitivní 

Forestierova fleche (Sem) - zkrácené krátké extensory šije, oslabené hluboké 

flexory krku, hyperaktivita m. SCM bilat. - chybný stereotyp F hlavy, omezený 

rozsah Cp do anteflexe na 3 prsty (Čepojova vzdálenost lem), omezená lateroflexe 

Cp bilat., více v P (zkrácený m. trapezius superior bilat.), oploštělá Th kyfoza, 

dekompenzované pravostranné skoliotické držení v oblasti Thp, pozitivní 

Thomayerova zkouška (15cm) - zkrácené hamstringy, omezený rozvoj Th a Lp 

(Schoberova vzdálenost 4cm, Stiborova vzdálenost 7cm), asymetrická lateroflexe 

trupu - v P menší (hypertonus m. quadratus lumborum vL), pozitivní 

Trendelenburg-Duchenova zkouška - oslabené adduktory kyčelního kloubu, m. 

gluteus medius et minimus - chybný mechanismus ABD kyčelního kloubu, 

oslabený m. gluteus maximus - chybný stereotyp E v kyčelních kloubech bilat., 

žádné neurologické nebo cévní komplikace. 

3.4. Rehabilitační plán 

3.4.1. Krátkodobý rehabilitační plán 

Cíl terapie 

- snížit otok v oblasti P nohy, snížit palpační bolestivost v místě zlomeniny, ovlivnit 

MT v oblasti DK, zvětšit kloubní vůli v kloubech DK, zvětšit rozsah pohybu prstů a 

hlezenního kloubu PDK, snížit svalové napětí hypertonických svalů v oblasti DKK, 
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protáhnout zkrácené svaly v oblasti DKK, posílit oslabené svaly v oblasti DKK, 

ovlivnit plosky, zlepšit propriocepci DKK, nácvičit chůzi o berlích, postupně bez 

berlí 

N ávrh terapie 

- polohování DK (elevace), protiedematozní masáž DK, měkké techniky v oblasti 

DK, PIR, mobilizace kloubů DK, posilování (izometrická kontrakce, izotonická 

kontrakce - AP, AP proti odporu, theraband, závaží) a protahování svalů, PNF, 

metodika senzomotorické stimulace (dle Jandy a Vávrové), stepper, rotoped, chůze 

+ FT ( např. Priessnitzovy obklady, elektroléčba - DD proudy - DF a CP, 

interferenční proudy, Bassetovy proudy, hloubková galvanizace, elektroléčebná 

vana, pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie, ultrazvuk pulzní, vakuum 

kompresivní terapie) + autoterapie 

3.4.2. Dlouhodobý rehabilitační plán 

- dále pokračovat dle krátkodobého rehabilitačm'ho plánu, korekce svalových 

dysbalancí v oblasti trupu, ramenních kloubů, šíje a krku, změna pohybových 

stereotypů 

3.5. Průběh terapie 

3.5.1. Terapeutická jednotka 20. 1. 2006 (12:00 - 12:30) 

Hodnocení stavu 

Subjektivně- viz. status presents 

Objektivně- viz. vstupní kineziologický rozbor 

Cíl terapie 

- uvolnění MT v oblasti planty, Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a bérce PDK, 

snížení otoku v oblasti prstů, nártu,. hlezenního kloubu a bérce PDK, snížení 

palpační bolestivosti v místě zlomeniny 
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· Provedená terapie 

- protiedematózní masáž, protahování fascií v oblasti hlezenního kloubu a bérce 

PDK směrem laterolaterálním, MT v oblasti paty a Achillovy šlachy PDK, PIR 

plantární aponeurosy bilat., PIR extensorů prstů bilat., plantární a dorsální vějíř 

- AP prstů a hlezenních kloubů bilat. vleže na zádech i na břiše (F a E prstů, DF, PF, 

inverze, everze a cirkumdukce s DK položenou na podložce s E i s F v kolenním 

kloubu, to samé s elevovanou DK), PIR do DF a PF PDK 

Výsledek terapie 

-lepší protažitelnost fascií v oblasti bérce PDK 

Autoterapie a doporučení 

- pac. byl zainstruován neaplikovat teplo na oblast P nohy a bérce, dop. 

Priessnitzovy obklady, polohování PDK do zvýšené polohy (elevace), nezatěžovat 

PDK příliš dlouhým stáním a chůzí, AP prstů a hlezenního kloubu PDK dle 

provedení, PIR extensorů prstů bilat. 

3.5.2. Terapeutická jednotka 23. 1. 2006 (11:00- 12:00) 

Hodnocení stavu 

subjektivně- otok P nohy a bérce, začervenání P nohy, bez klidové bolesti, jen po 

zátěži 

objektivně- otok v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK, kůže v této 

oblasti začervenalá, napjatá, lesklá, teplá, potivá, hematom v oblasti nártu a 

hlezenního kloubu, palpační bolestivost v místě zlomeniny, omezená hybnost prstů a 

hlezenního kloubu PDK všemi směry, třídobá chůze o 2FH s odlehčením PDK 

Cíl terapie 

-uvolnění MT v oblasti planty, Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a bérce PDK, 

snížení otoku v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK, snížení 

palpační bolestivosti v místě zlomeniny, zvětšení joint play v drobných kloubech 

nohy, zvětšení rozsahu pohybu prstů PDK v MP kloubech do F a E, P hlezenního 

kloubu do DF, PF, inverze a everze 
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Provedená terapie 

- protiedematózní masáž, protahování fascií v oblasti hlezenního kloubu a bérce 

PDK směrem laterolaterálním, MT v oblasti paty a Achillovy šlachy PDK, plantární 

aponeurosy bilat., extensorů prstů bilat. 

- dorsální a plantární vějíř PDK, mobilizace hlaviček metatarzů PDK směrem 

dorsoplantárním, os cuboideum PDK směrem dorsoplantárním, Lisfrankův kloub 

PDK všemi směry 

-AP prstů a hlezenních kloubů bilat. vleže na zádech i na břiše (Fa E prstů, DF, PF, 

inverze, everze a cirkumdukce s DK položenou na podložce s E i s F v kolenním 

kloubu, to samé s elevovanou DK), PIR do PF, DF, inverze a everze PDK 

Výsledek terapie 

-lepší posunlivost MT v oblasti paty a Achillovy šlachy 

Autoterapie a doporučení 

-zůstává stejné jako u předchozí terapie 

3.5.3. Terapeutická jednotka 25. 1. 2006 (11:00- 12:00) 

Hodnocení stavu 

subjektivně- včera zvýšená zátěž (kontrola na chirurgii v Praze 6) - únava, větší 

otok P nohy a bérce, mírná bolest v oblasti nártu a planty 

objektivně- otok v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK, kůže v této 

oblasti začervenalá, napjatá, lesklá, teplá, potivá, hematom v oblasti nártu a 

hlezenního kloubu, palpační bolestivost v místě zlomeniny, omezená hybnost prstů a 

hlezenního kloubu PDK všemi směry, chůze bez berlí, rytmus nepravidelný, LDK 

rychlejší a kratší krok, široká baze, DKK v ZR v kyčelních kloubech bilat., chodidla 

v ZR, více v P, na LDK nedochází k přivíjení chodidla přes patu, ale nášlap na celé 

chodidlo, E prstů, na PDK chybí DF- E prstů, nášlap na špičku a větší F v kolenním 

kloubu než vL, rotace trupu do +, hyperaktivita v oblasti Th-L přechodu, větší 

souhyb PHK, ramenní klouby v protrakci bilat., hlava v předsunu a v anteflexi 

Cíl terapie 

-uvolnění MT v oblasti planty, Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a bérce PDK, 

snížení otoku v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK, snížení 
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palpační bolestivosti v místě zlomeniny, zvětšení joint play v drobných kloubech 

nohy, zvětšení rozsahu pohybu prstů PDK v MP kloubech do F a E, P hlezenního 

kloubu do DF, PF, inverze a everze, protažení m.triceps surae v P 

Provedená terapie 

- protiedematózní masáž, protahování fascií v oblasti hlezenního kloubu a bérce 

PDK směrem laterolaterálním, MT v oblasti paty a Achillovy šlachy PDK, PIR 

plantární aponeurosy bilat., extensorů prstů bilat. 

- dorsální a plantární vějíř PDK, mobilizace hlaviček metatarzů PDK směrem 

dorsoplantárním, os cuboideum PDK směrem dorsoplantárním, os naviculare PDK 

směrem dorsálním, Lisfrankův kloub PDK všemi směry, P kalkaneus směrem 

laterolaterálním a do rotací 

-AP prstů a hlezenních kloubů bilat. vleže na zádech i na břiše (Fa E prstů, DF, PF, 

inverze, everze a cirkumdukce s DK položenou na podložce s E i s F v kolenním 

kloubu, to samé s elevovanou DK), PIR do PF, DF, inverze a everze PDK, PIR 

s následným protažením m.triceps surae v P 

Výsledek terapie 

- zmenšení otoku v oblasti bérce PDK, zvětšení rozsahu pohybu prstů PDK v MP 

kloubech do F a E, zvětšení rozsahu pohybu P hlezenního kloubu do PF 

Autoterapie a doporučení 

- zůstává stejné jako u předešlé terapie + PIR s následným protažením m.triceps 

surae v P dle provedení 

3.5.4. Terapeutická jednotka 27. 1. 2006 (11:00- 12:15) 

Hodnocení stavu 

subjektivně- po ránu menší otok P nohy a bérce, ale po zátěži během dne noha opět 

nateče, začervenání P nohy, bez bolesti 

objektivně - kůže v oblasti nártu PDK začervenalá, napjatá, lesklá, teplá, potivá, 

hematom v oblasti nártu a hlezenního kloubu PDK, palpační bolestivost v místě 

zlomeniny 

vyšetření stoje na 2 vahách- PDK 45 kg, LDK 60 kg 

58 



antropometrické vyšetření- PDK 

Obvod kolenního kloubu 45cm 

přes tuberositas tibiae 44,5cm 

bérce 45,5cm 

přes kotníky 30cm 

přes nárt a patu 36cm 

přes hlavičky metatarzů 25cm 

Tabulka č. 9 Kontrolní antropometrické vyšetření PDK- 27. 1. 2006 

vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti -aktivní pohyb 

P hlezenní kloub prsty PDK- orientačně- bez omezení rozsahu pohybu v MP kl. 

s oo- 0°- 35° 

R 1 o o - 0° - 15° 

Cíl terapie 

-uvolnění MT v oblasti planty, Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a bérce PDK, 

snížení otoku v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK, snížení 

palpační bolestivosti v místě zlomeniny, zvětšení joint play drobných kloubů nohy, 

zvětšení rozsahu pohybu P hlezenního kloubu do DF, PF, inverze a everze, relaxace 

m.tensor fascie latae, protažení m.triceps surae v P, hamstringů bilat., adduktorů 

kyčelního kloubu bilat., m.rectus femoris bilat., aktivace svalů plosek 

Provedená terapie 

- protiedematózní masáž, protahování fascií v oblasti hlezenního kloubu a bérce 

PDK směrem laterolaterálním, MT v oblasti paty a Achillovy šlachy PDK, PIR 

plantární aponeurosy bilat., extensorů prstů bilat., m.tensor facie latae bilat. 

- dorsální a plantární vějíř PDK, mobilizace hlaviček metatarzů PDK směrem 

dorsoplantárním, os cuboideum PDK směrem dorsoplantárním, os naviculare PDK 

směrem dorsálním, Lisfrankův kloub PDK všemi směry, P kalkaneus směrem 

laterolaterálním a do rotacj 

- AP hlezenních kloubů bilat. vleže na zádech i na břiše (F a E prstů, DF, PF, 

inverze, everze a cirkumdukce s DK položenou na podložce sE i s F v kolenním 

kloubu, to samé s elevovanou DK), PIR do PF, DF, inverze a everze PDK, PIR 
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s následným protažením m.triceps surae v P a adduktorů kyčelního kloubu bilat., 

protahování hamstringů a m.rectus femoris bilat. 

-vsedě nácvik "malé nohy", "píďalka", sbírání předmětů pomocí DKK bilat. 

- nácvik předrubo a zadního půlkroku 

Výsledek terapie 

- hematom v oblasti nártu je již menší, zvětšení joint play - os naviculare PDK 

směrem dorsálním, P kalkaneus směrem laterolaterálním a do rotací 

Autoterapie a doporučení 

- zůstává stejné jako u předešlé terapie + vsedě nácvik "malé nohy", "píďalka", 

sbírání předmětů pomocí DDK bilat. dle provedení, AGR adduktorů kyčelního 

kloubu bilat. a m.tensor fascie latae bilat., protahování hamstringů a m.rectus 

femoris bilat., nácvik předního a zadního půlkroku dle provedení 

3.5.5. Terapeutická jednotka 30. 1. 2006 (11:00- 12:15) 

Hodnocení stavu 

subjektivně - při chůzi pocit tahu v oblasti nártu, planty PDK, zejména ve fázi 

přivíjení a odvíjení chodidla od podložky 

objektivně- otok v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK, kůže v této 

oblasti začervenalá, napjatá, lesklá, teplá, potivá, palpační bolestivost v místě 

zlomeniny, hematom v oblasti nártu vstřebaný, omezená hybnost P hlezenrubo 

kloubu všemi směry 

Cíl terapie 

- uvolnění MT v oblasti planty, Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a bérce PDK, 

snížení otoku v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK, snížení 

palpační bolestivosti v místě zlomeniny, zvětšení joint play drobných kloubů nohy, 

zvětšení rozsahu pohybu P hlezenního kloubu do DF, PF, inverze a everze, relaxace 

m.tensor facie latae bilat., protažení m.triceps surae v P, hamstringů bilat., adduktorů 

kyčelního kloubu bilat., m.rectus femoris bilat., posilování hýžďových svalů, 

posilování svalů PDK (m.tibialis anterior et posterior, mm.peronei), aktivace svalů 

plosek, změna stereotypu chůze 
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Provedená terapie 

- protiedematózní masáž, protahování fascií v oblasti hlezenního kloubu a bérce 

PDK směrem laterolaterálním, MT v oblasti Achillovy šlachy PDK, PIR plantární 

aponeurosy bilat., extensorů prstů bilat., m.tensor facie latae bilat. 

- dorsální a plantární vějíř PDK, mobilizace hlaviček metatarzů PDK směrem 

dorsoplantárním, os cuboideum PDK směrem dorsoplantárním, os cuboideum LDK 

směrem dorsálním, Lisfrankův kloub PDK všemi směry, Chopartův kloub všemi 

směry bilat. 

- AP proti odporu (manuální odpor) hlezenního kloubu PDK (DF, PF, inverze, 

everze a cirkumdukce), PIR do PF, DF, inverze a everze PDK, PIR s následným 

protažením m.triceps surae v P a adduktorů kyčelního kloubu bilat., protahování 

hamstringů a m.rectus femoris bilat., posilování hýžďových svalů 

-u žebřin "lifting", přenášení váhy na vnější strany chodidel, podřepy 

- vsedě nácvik "malé nohy", "píďalka", sbírání předmětů pomocí DKK bilat., 

stimulace plosek pomocí stimulačruno míčku bilat. 

- nácvik předruno a zadního půlkroku, nácvik chůze ( důraz na nášlap na paty, 

přivijení chodidel přes vnější hrany a odraz od palců, důraz na stejnou délku kroku) 

Výsledek terapie 

- zvětšení joint play - vzájemný posun 2. a 3. metatarzu PDK směrem 

dorsoplantárním, Lisfrankův kloub PDK do dorsa a do planty 

Autoterapie a doporučení 

- zůstává stejné jako u předešlé terapie+ ve stoji "lifting", přenášení váhy na vnější 

strany chodidel, podřepy, posilování hýžďových svalů dle provedení 

3.5.6. Terapeutická jednotka 1. 2. 2006 (11:00- 12:15) 

Hodnocení stavu 

subjektivně - po minulé terapii únava, větší otok P nohy a bérce, začervenání P 

nohy, bolest v místě zlomeniny 

objektivně- otok v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK, kůže v této 

oblasti začervenalá, napjatá, lesklá, teplá, potivá, palpační bolestivost v místě 

zlomeniny, omezení hybnosti P hlezenního kloubu všemi směry 
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Cíl terapie 

-uvolnění MT v oblasti planty, Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a bérce PDK, 

snížení otoku v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK, sníže~í 

palpační bolestivosti v místě zlomeniny, zvětšení joint play drobných kloubů nohy, 

P hlezenního kloubu do DF, PF, inverze a everze, relaxace m.tensor facie latae 

bilat., protažení m.triceps surae v P, hamstringů bilat., adduktorů kyčelního kloubu 

bilat., m.rectus femoris bilat., posilování svalů PDK (m.tibialis anterior et posterior, 

mm.peronei), posilování hýžďových svalů, aktivace svalů plosek, změna stereotypu 

chůze 

Provedená terapie 

- protiedematózní masáž, protahování fascií v oblasti hlezenního kloubu a bérce 

PDK směrem laterolaterálním, MT v oblasti Achillovy šlachy PDK, PIR plantární 

aponeurosy bilat., extensorů prstů bilat., m.tensor facie latae bilat. 

- dorsální a plantární vějíř PDK, mobilizace hlaviček metatarzů PDK směrem 

dorsoplantámím, os cuboideum PDK směrem dorsoplantámím, os cuboideum LDK 

směrem dorsálním, Lisfrankův kloub PDK všemi směry, Chopartův kloub všemi 

směry bilat. 

- AP proti odporu (manuální odpor, theraband) hlezenního kloubu PDK (DF, PF, 

inverze, everze a cirkumdukce), PIR do PF, DF, inverze a everze PDK, PIR 

s následným protažením m.triceps surae v P a adduktorů kyčelního kloubu bilat., 

protahování hamstringů a m.rectus femoris bilat., posilování hýžďových svalů 

-u žebřin "lifting", přenášení váhy na vnější strany chodidel, podřepy 

-ve stoji nácvik "malé nohy", "píďalka", sbírání předmětů pomocí PDK, stimulace 

plosek bilat. pomocí stimulačního míčku, nácvik korigovaného stoje 

- nácvik předního a zadního půlkroku, nácvik chůze (důraz na nášlap na paty, 

přivíjení chodidel přes vnější hrany a odraz od palců, důraz na stejnou délku kroku) 

Výsledek terapie 

-menší otok v oblasti bérce, hlezenního kloubu a nártu PDK, větší rozsah pohybu 

P hlezenního kloubu do DF, PF, inverze a everze, protažení m.triceps surae v P, 

lepší stereotyp chůze (stejná délka kroku), relaxace m.tensor facie latae bilat. 
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Autoterapie a doporučení 

- zůstává stejná jako u předchozí terapie, jen nácvik "malé nohy" již ve stoji dle 

provedení+ PIR plantární aponeurosy bilat. 

3.5.7. Terapeutická jednotka 3. 2. 2006 (11:00 -12:30) 

Hodnocení stavu 

subjektivně- stále otok P nohy a bérce, začervenání P nohy, bez bolesti, při chůzi po 

rovině a z kopce už menší pocit tahu v oblasti nártu a planty, ale tento tah stále 

přetrvává při chůzi do kopce 

objektivně- kůže v oblasti nártu PDK začervenalá, napjatá, lesklá, teplá, potivá, 

palpační bolestivost v místě zlomeniny 

vyšetření stoje na 2 vahách- PDK 45 kg, LDK 60 kg 

antropometrické vyšetření- PDK 

Obvod kolenního kloubu 45cm 

přes tuberositas tibiae 44cm 

bérce 45cm 

přes kotníky 29,5cm 

přes nárt a patu 35,5cm 

přes hlavičky metatarzů 25cm 

Tabulka č . 10 Kontrolní antropometrické vyšetření PDK- 3. 2. 2006 

vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti- aktivní pohyb 

P hlezenní kloub 

s 5°- 0°- 40° 

Rl5°-0°-20° 

Cíl terapie 

- uvolnění MT v oblasti planty, Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a bérce PDK, 

snížení otoku v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK, snížení 

palpační bolestivosti v místě zlomeniny, zvětšení joint play drobných kloubů nohy, 

zvětšení rozsahu pohybu P hlezenního kloubu do DF, PF, inverze a everze, relaxace 

m.triceps surae v P, protažení hamstringů bilat., adduktorů kyčelního kloubu bilat., 

m.rectus femoris bilat., posilování svalů PDK (m.tibialis anterior et posterior, 
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mm.peronei), posilování hýžďových svalů, aktivace svalů plosek, změna stereotypu 

chůze, zlepšení propriocepce DKK 

Provedená terapie 

- protiedematózní masáž, protahování fascií v oblasti hlezenního kloubu a bérce 

PDK směrem laterolaterálnún, MT v oblasti Achillovy šlachy PDK, PIR plantámí 

aponeurosy bilat., extensorů prstů bilat. 

- dorsální a plantární vějíř PDK, mobilizace hlaviček metatarzů PDK směrem 

dorsoplantárním, os cuboideum PDK směrem dorsoplantárním, os cuboideum LDK 

směrem dorsálním, Lisfrankův kloub PDK všemi směry, Chopartův kloub všemi 

směry bilat. 

- AP proti odporu (manuální odpor, theraband) hlezenního kloubu PDK (DF, PF, 

inverze, everze a cirkumdukce), PIR do PF, DF, inverze a everze PDK, PIR 

m.triceps surae v P, PIR s následným protažením adduktorů kyčelního kloubu bilat., 

protahování hamstringů a m.rectus femoris bilat., posilování hýžďových svalů, PNF 

-I. diagonála flekční vzorec pro DK- posilovací techniky pro m.tibialis anterior v 

P, relaxační techniky pro adduktory a m.iliopsoas bilat., I. diagonála extenční vzorec 

pro DK - posilovací techniky pro m.peroneus longus a m.triceps surae v P, 

mm.glutei bilat. 

- u žebřin "lifting", přenášení váhy na vnější strany chodidel, výpony na špičky, na 

paty, podřepy, dřepy 

-ve stoji nácvik "malé nohy", "píďalka", sbírání předmětů pomocí PDK, stimulace 

plosek bilat. pomocí oblázků, chůze po proprioceptivní podložce, korigovaný stoj na 

labilní ploše 

-nácvik chůze (důraz na nášlap na paty, přivíjení chodidel přes vnější hrany a odraz 

od palců, důraz na stejnou délku kroku) 

Výsledek terapie 

-menší palpační bolestivost v místě zlomeniny, zvětšení joint play- os cuboideum 

LDK směrem dorsálním, Chopartův kloub všemi směry bilat., protažení m.rectus 

femoris, hamstringů a adduktorů kyčelního kloubu bilat. 

Autoterapie a doporučení 

-zůstává stejné jako u předešlé terapie+ výpony na špičky, na paty, dřepy 
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3.5.8. Terapeutická jednotka 6. 2. 2006 (11:00- 12:30) 

Hodnocení stavu 

subjektivně- beze změn 

objektivně- otok v oblasti prstů, nártu, hlezenního kloubu a bérce PDK, kůže v této 

oblasti začervenalá, napjatá, lesklá, teplá, potivá, palpační bolestivost v místě 

zlomeniny již menší, oproti LDK omezená hybnost P hlezenního kloubu všemi 

směry 

Cíl terapie 

- uvolnění MT v oblasti planty, Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a bérce PDK, 

protažení dorsální fascie zad směrem kaudálním, snížení otoku v oblasti prstů, nártu, 

hlezenního kloubu a bérce PDK, snížení palpační bolestivosti v místě zlomeniny, 

zvětšení joint play drobných kloubů nohy a hlavičky fibuly bilat., zvětšení rozsahu 

pohybu P hlezenního kloubu do DF, PF, inverze a everze, relaxace m.triceps surae 

v P, m.quadratus lumborum vL, erector spinae v oblasti Th a Lp bilat., protažení 

hamstringů bilat., m.rectus femoris bilat., posilování svalů PDK (m.tibialis anterior 

et posterior, mm.peronei), posilování hýžďových a břišních svalů, aktivace svalů 

plosek, zlepšení propriocepce DKK, změna stereotypu chůze 

Provedená terapie 

- protiedematózní masáž, protahování facií v oblasti hlezenního kloubu a bérce PDK 

směrem laterolaterálním, protahování dorsální fascie zad směrem kaudálním, PIR 

plantární aponeurosy bilat., extensorů prstů bilat., m.quadratus lumborum vL, 

m.erector spinae v oblasti Lp bilat., m.erector spinae v oblasti Thp bilat. 

- dorsální a plantární vějíř PDK, mobilizace hlaviček metatarzů PDK směrem 

dorsoplantárním, os cuboideum PDK směrem dorsoplantárním, Lisfrankův kloub 

PDK do rotací, hlavičky fibuly směrem dorsálním v P, směrem ventrálním bilat. 

- AP proti odporu (manuální odpor, theraband) hlezenního kloubu PDK (DF, PF, 

inverze, everze a cirkumdukce), PIR do PF, DF, inverze a everze PDK, PIR 

m.triceps surae v P, protahování hamstringů a m.rectus femoris bilat., posilování 

hýžďových a břišních svalů, PNF- I. diagonála flekční vzorec pro DK- posilovací 

techniky pro m.tibialis anterior v P, relaxační techniky pro adduktory a m.iliopsoas 
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bilat., I. diagonála extenční vzorec pro DK- posilovací techniky pro m.peroneus 

longus a m.triceps surae v P, mm.glutei bilat. 

- u žebřin "lifting", výpony na špičky, na paty, dřepy, ve dřepu přenášení váhy na 

špičky a na paty přes vnější hrany chodidel, výpady vpřed a vzad na plných 

chodidlech 

- stimulace plosek bilat. pomocí oblázků, chůze po proprioceptivní podložce, 

korigovaný stoj na labilní ploše+ podřepy, pohyby HKK, přenášení váhy na špičky, 

na paty, na vnější hrany chodidel, nácvik předního a zadního půlroku, stepper 

-nácvik chůze (důraz na nášlap na paty, přivíjení chodidel přes vnější hrany a odraz 

od palců, důraz na stejnou délku kroku, na správné držení těla- vzpřímení trupu a 

hlavy, ramenní pletence v depresi a addukci) 

Výsledek terapie 

- menší otok v oblasti prstů a nártu PDK, žádná palpační bolestivost v místě 

zlomeniny, posílení m.tibialis anterior et posterior, mm.peronei, aktivace svalů 

plosek, lepší stereotyp chůze (nášlap na paty) 

Autoterapie a doporučení 

-zůstává stejná jako u předchozí terapie+ ve dřepu přenášení váhy na špičky a na 

paty přes vnější hrany chodidel, výpady vpřed a vzad na plných chodidlech, PIR 

m.quadratus lumborum vL, m.erector spinae v oblasti Lp bilat., m.erector spinae 

v oblasti Thp bilat., posilování břišních svalů dle provedení 

3.5.9. Terapeutická jednotka 8. 2. 2006 (11:00- 12:30) 

Hodnocení stavu 

subjektivně- cítí se velmi dobře, menší otok, bez bolesti, bez pocitu tahu v oblasti 

nártu a planty při chůzi po rovině a z kopce, avšak při chůzi do kopce stále pocit 

tahu, ale již menší 

objektivně - v oblasti prstů PDK bez otoku, otok přetrvává v oblasti nártu, 

hlezenního kloubu a distální části bérce PDK, kůže v této oblasti začervenalá, 

napjatá, lesklá, teplá, potivá, bez palpační bolestivosti v místě zlomeniny, oproti 

LDK omezená hybnost P hlezenního kloubu všemi směry 
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Cíl terapie 

-uvolnění MT v oblasti planty, Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a bérce PDK, 

protažení dorsální fascie zad směrem kaudálním, snížení otoku v oblasti nártu, 

hlezenního kloubu a distální části bérce PDK, zvětšení joint play v drobných 

kloubech nohy a hlavičky :fibuly bilat., zvětšení rozsahu pohybu P hlezenního 

kloubu do DF, PF, inverze a everze, relaxace m.triceps surae v P, m.quadratus 

lumborum vL, erector spinae v oblasti Th a Lp bilat., protažení hamstringů bilat., 

m.rectus femoris bilat., aktivace svalů PDK, posilování hýžďových a břišních svalů, 

aktivace svalů plosek, zlepšení propriocepce DKK, změna stereotypu chůze 

Provedená terapie 

- protiedematózní masáž, protahování fascií v oblasti hlezenního kloubu a bérce 

PDK směrem laterolaterálním, protahování dorsální fascie zad směrem kaudálním, 

PIR plantární aponeurosy bilat., extensorů prstů bilat., PIR m.quadratus lumborum 

vL, m.erector spinae v oblasti Lp bilat., m.erector spinae v oblasti Thp bilat. 

- dorsální a plantární vějíř PDK, mobilizace hlaviček metatarzů PDK směrem 

dorsoplantárním, os cuboideum PDK směrem dorsoplantárním, Lisfrankův kloub 

PDK do rotací, hlavičky :fibuly směrem dorsálním v P, směrem ventrálním bilat. 

- PIR do PF, DF, inverze a everze PDK, PIR m.triceps surae v P, protahování 

hamstringů a m.rectus femoris bilat., posilování hýžďových a břišních svalů, PNF

II. diagonála flekční vzorec pro DK- posilovací techniky pro m.peroneus brevis v 

P, relaxační techniky pro m.tensor fascie latae bilat., II. diagonála extenční vzorec 

pro DK - posilovací techniky pro m.tibialis posterior a m.triceps surae v P, 

m.gluteus maximus bilat., relaxační techniky pro m.adduktor magnus a m.piriformis 

bilat. 

- u žebřin "lifting", výpony na špičky, na paty, dřepy, ve dřepu přenášení váhy na 

špičky a na paty přes vnější hrany chodidel, výpady vpřed a vzad na plných 

chodidlech 

- stimulace plosek bilat. pomocí oblázků, chůze po proprioceptivní podložce, 

korigovaný stoj na labilní ploše+ podřepy, pohyby HKK, přenášení váhy na špičky, 

na paty, na vnější hrany chodidel, výpady, korigovaný stoj na 1 DK, chůze 

v balančních sandálech, stepper, rotoped 
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-nácvik chůze (důraz na nášlap na paty, přivíjení chodidel přes vnější hrany a odraz 

od palců, důraz na stejnou délku kroku, na správné držení těla- vzpřímení trupu a 

hlavy, ramenní pletence v depresi a addukci), chůze po špičkách, po patách, 

v podřepu 

Výsledek terapie 

- menší otok v oblasti bérce, hlezenního kloubu a nártu PDK, zvětšení rozsahu 

pohybu P hlezenního kloubu do DF, PF a inverze, větší jistota a stabilita na labilních 

plochách, posílení hýžďových svalů 

Autoterapie a doporučení 

-zůstává stejné jako u předešlé terapie 

3.5.10. Terapeutická jednotka 10. 2. 2006 (10:45- 12:15) 

Hodnocení stavu 

subjektivně- cítí se dobře 

objektivně- viz. výstupní kineziologický rozbor 

Cíl terapie 

-uvolnění MT v oblasti planty, Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a bérce PDK, 

protažení dorsální fascie zad směrem kaudálním, snížení otoku v oblasti nártu, 

hlezenního kloubu a distální části bérce PDK, zvětšení joint play drobných kloubů 

nohy a hlavičky fibuly bilat., zvětšení rozsahu pohybu P hlezenního kloubu do DF, 

PF, inverze a everze, relaxace m.triceps surae v P, m.quadratus lumborum vL, 

erector spinae v oblasti Th aLp bilat., protažení hamstringů bilat., m.rectus femoris 

bilat., aktivace svalů PDK, posilování břišních svalů, aktivace svalů plosek, zlepšení 

propriocepce DKK, změna stereotypu chůze 

Provedená terapie 

- protiedematózní masáž, protahování fascií v oblasti hlezenního kloubu a bérce 

PDK směrem laterolaterálnim, protahování dorsální fascie zad směrem kaudálním, 

PIR plantární aponeurosy bilat., extensorů prstů bilat., PIR m.quadratus lumborum 

vL, m.erector spinae v oblasti Lp bilat., m.erector spinae v oblasti Thp bilat. 
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- dorsální a plantární vějíř PDK, mobilizace hlaviček metatarzů PDK směrem 

dorsoplantárním, os cuboideum PDK směrem dorsoplantárním, Lisfrankův kloub 

PDK do rotací, hlavička fibuly směrem dorsálním v P, směrem ventrálním bilat. 

- PIR do PF, DF, inverze a everze PDK, PIR m.triceps surae v P, protahování 

hamstringů a m.rectus femoris bilat., posilování břišních svalů, PNF- II. diagonála 

flekční vzorec pro DK- posilovací techniky pro m.peroneus brevis v P, relaxační 

techniky pro m.tensor fascie latae bilat., II. diagonála extenční vzorec pro DK -

posilovací techniky pro m.tibialis posterior a m.triceps surae v P, m.gluteus 

maximus bilat., relaxační techniky pro m.adduktor magnus a m.piriformis bilat. 

- u žebřin "lifting", výpony na špičky, na paty, dřepy, ve dřepu přenášení váhy na 

špičky a na paty přes vnější hrany chodidel, výpady vpřed a vzad na plných 

chodidlech 

- stimulace plosek bilat. pomocí oblázků, chůze po proprioceptivní podložce, 

korigovaný stoj na labilní ploše+ podřepy, pohyby HKK., přenášení váhy na špičky, 

na paty, na vnější hrany chodidel, výpady, korigovaný stoj na 1 DK, chůze po dráze 

z labilních ploch, chůze v balančních sandálech, stepper, rotoped 

-nácvik chůze (důraz na nášlap na paty, přivíjení chodidel přes vnější hrany a odraz 

od palců, důraz na stejnou délku kroku, na správné držení těla- vzpřímení trupu a 

hlavy, ramenní pletence v depresi a addukci), chůze po špičkách, po patách, 

v podřepu 

Výsledek terapie 

- protažení dorsální fascie zad směrem kaudálním, zvětšení joint play - hlavička 

fibuly PDK směrem ventrálním a dorsálním, LDK směrem ventrálním, relaxace 

m.erector spinae v oblasti Lp a Thp bilat., m.quadratus lumborum v L, posílení 

břišních svalů 

Autoterapie a doporučení 

- zůstává stejné jako u předešlé terapie 
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3.6. Výstupní kineziologický rozbor -10. 2. 2006 

Vyšetření stoje - aspekcí 

Statické 

zezadu- široká stojná baze 

chodidla v ZR 

valgozní postavení v hlezenních kloubech bilat. 

začervenání v oblasti Achillovy šlachy, hlezenního kloubu a paty v P 

otok hlez. kloubu, MT v oblasti Achillovy šlachy a distál.části bérce PDK 

cristae illiacae ve stejné výšce, SIPS ve stejné výšce 

hyperlordóza, oploštělá Th kyfoza 

pravostranné hrudní skoliotické držení 

L thorakobrachiální trojúhelník větší než P, vL větší konkavita tajle 

L ramenní kloub kaudálněji než P 

hypertonus m. trapezius superior bilat. 

scapula alata bilat. 

lateroflexe hlavy v L 

zepředu- plochonoží bilat., podélné i příčné 

otok v oblasti nártu, hlezenního kloubu a distální části bérce PDK 

začervenání v oblasti P nohy bez hematomu 

SIAS ve stejné výšce 

asymetrie pupku -tažen v P 

hypertonus P m. pectoralis major 

L ramenní kloub kaudálněji než P 

hypertonus m. trapezius superior bilat. 

lateroflexe hlavy v L 

zboku -kolenní klouby v E bilat. 

loketní klouby v semiflexi bilat. 

anteverze pánve 

ramenní klouby v protrakci bilat. 

hlava v anteflexi a v předsunu 
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vyšetření pomocí olovnice - zezadu - oploštělá Th kyfoza, hyperlordoza, 

Dynamické 

dekomp. skoliotické držení ( dekomp. V L 2 cm) 

zepředu- břicho prominuje, pupek v P od olovnice 

zboku - protrakce ramenních kloubů bilat. 

rozvíjení páteře- anteflexe trupu- omezený rozvoj celé Th a Lp, P paravertebrální 

val výš než L 

retroflexe trupu- omezený rozvoj Th a hor. Lp, zalomení v obl. L3 

lateroflexe trupu symetrická- omezený rozvoj Lp bilat. 

Trendelenburg - Duchenova zkouška- stoj na LDK- neg. 

stoj na PDK - neg. 

Vyšetření stoje na 2 vahách- PDK 50 kg, LDK 55 kg 

stereotyp dýchání -břišní typ dýchání, frekvence 15 vdechů/min., nádech nosem, 

výdech nosem, nádech stejně dlouhý jako výdech, chybí dechová vlna 

Vyšetření chůze - aspekcí 

chůze bez pomůcek, rytmus nepravidelný, LDK rychlejší krok, stejná délka kroku, 

střední šířka baze, chodidla v ZR, více v P, na LDK dochází ke správnému 

přivíjení a odvíjení chodidla od podložky, PDK nášlap na celé chodidlo- větší E 

prstů než na LDK, rotace trupu do+, hyperaktivita v oblasti Th-L přechodu, větší 

souhyb PHK, ramenní klouby v protrakci, hlava v předsunu a v anteflexi 

Modifikace chůze: 

po špičkách- na PDK menší PF 

po patách- na PDK menší DF 

Vyšetření 6 základních hybných stereotypů dle Jandy 

extenze v kyčelním kloubu- bilat. -jako první aktivace m. gluteus maximus, pak 

ischiokrurálních svalů, dále nejdřív homolaterální svaly paravertebrální 

v lumbosakrálních segmentech, pak kontralaterální a postupně se aktivační vlna šíří 

do segmentů torakálních, inaktivita svalů pletence ramenního 
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abdukce v kyčelním kloubu - bilat. - stupeň aktivace m. tensor fascie latae je ve 

stejném poměru jako m. gluteus medius, při abdukci nedochází k flexi a zevní rotaci 

v kyčelním kloubu, inaktivita m. iliopsoas a m. rectus femoris 

flexe trupu (posazování z lehu do sedu) - do úrovně Th6 obloukovitá flexe, dále se 

pacient zvedá s rovnými zády, ke konci pohybu elevuje DKK, sklápí pánev, 

aktivuje m. iliopsoas bilat. 

flexe hlavy vleže na zádech- beze změn vzhledem k původnímu vyšetření 

abdukce v ramenním kloubu (upažení vsedě)- bilat. beze změn vzhledem 

k původnímu vyšetření 

klik -vzpor- beze změn vzhledem k původnímu vyšetření 

Antropometrické vyšetření 

DKK Sin. 

Délka DK- funkční (relativní) 92cm 

- anatomická (absolutní) 85cm 

stehna 45cm 

bérce 42cm 

nohy 27cm 

Obvod stehna- ve výšce 15 cm nad horním okrajem 
p_ately- relaxovaný stav 58 cm 

kontrakce 59 cm 

Obvod stehna- nad kolenním kloubem přes 
mm. vasti quadriceps femoris - relax. stav 50cm 

kontrakce 50,5cm 

Obvod kolenního kloubu 44cm 

přes tuberositas tibiae 40cm 

bérce 43cm 

přes kotníky 28cm 

přes nárt a patu 34cm 

přes hlavičky metatarzů 24cm 

Tabulka č . ll Výstupní antropometncké vyšetření- 10. 2. 2006 

72 

Dx. 

92cm 

85cm 

45cm 

42cm 

28cm 

58cm 
59 cm 

50 cm 
50,5cm 

44,5cm 

43,5cm 

44cm 

29cm 

35cm 

24,5cm 



Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti (aktivní pohyb) 

Sin. Dx. 

DKK 

Kyčelní kloub 

S 10° - 0° - 8S 0 s E v kolenním kloubu S 10° - 0° - 8S 0 s E v kolenním kloubu 

S 10° - 0° - 100° s F v kolenním kloubu S 10° - 0° - 1 00° s E v kolenním kloubu 

F 40° - oo -20° 

R 3S 0 
- 0° - 30° 

Kolenní kloub 

s 0° - 0° - 120° 

Hlezenní kloub 

s 20° - 0° - 4S 0 

R 20° - 0° - 30° 

Prsty - orientačně 

F 40° - oo -20° 

R 30°- 0°- 30° 

s 10° - 0° - 4S 0 

R 1So- oo- 2So 

F a E ve všech MP kloubech bez omezení rozsahu pohybu 

bilat., ABD a ADD ve všech MP kloubech pacient aktivně 

nesvede bilat., F a E ve všech lPI a IP2 kloubech bez omezení rozsahu 

pohybu bilat. 

HKK - protože jsem ve vstupním vyšetření neshledala žádné omezení rozsahu 

pohybu, dnes jsem toto vyšetření neprováděla 

Hlava - orientačně - beze změn vzhledem k ůvodnímu vyšetření 

Páteř 

Schoberova vzdálenost 4cm 
Stiborova vzdálenost 7cm 
Cepojova vzdálenost lem 
Ottova inklinační vzdálenost 3cm 
Ottova reklinační vzálenost 2cm 
Thomayerova vzdálenost pozitivní- Sem 
zkouška lateroflexe symetrická 
F orestierova fleche pozitivní- Sem 

Tabulka č. 12 Výstupní vyšetření rozvíjení páteře- 10. 2. 2006 
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Vyšetření hypermobility dle Sachseho 

zkouška rotace hlavy bilat. neg. 

zkouška šály bilat. neg. 

zkouška zapažených paží bilat. neg. 

zkouška založených paží bilat. neg 

zkouška extendovaných loktů bilat. neg. 

zkouška sepjatých rukou bilat. neg. 

zkouška sepjatých prstů bilat. neg. 

zkouška předklonu neg. 

zkouška úklonu bilat. neg. 

zkouška posazení na paty neg. 

Tabulka č. 13 Výstupní vyšetření hypermobility dle Sachseho- 10. 2. 2006 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Sin. Dx. 

m.triceps surae (m.gastrocnemius, m.soleus) o o 
m.iliopsoas 1 1 

m.rectus femoris 1 1 

m. tensor fascie latae o o 
m.biceps femoris, m.semitendinosus, m.semimembranosus 1 1 

adduktory kyčelního kloubu o o 
m.quadratus lumborum o o 
m.piriformis 1 1 

paravertebrální zádové svaly 1 1 

m.pectoralis m~or- abdominální a stemální část 1 1 

klávikulární část m.pectoralis major a m.pectoralis minor o o 
m.trap'ezius '1 1 

m.levator scapulae o o 
m. stemocleidomastoideus 1 1 

Tabulka č . 14 Výstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy - 10. 2. 2006 
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Vyšetření svalové síly podle svalového testu dle Jandy 

Sin. Dx. 

mm.scalenni 4 4 

m. stemocleidomastoideus 5 5 

m.trapezius superior, m.levator scapulae 5 5 

mm.rhomboidei, m.trapezius medialis 4 4 

m. trapezius inferior 4 4 

m.serratus anterior 4 4 

m.rectus abdominis 4 

šikmé břišní svaly 4 

m.erector spinae (Th a L segment) 5 

m.quadratus lumborum 5 5 

m.iliopsoas 5 5 

gluteální svaly (E kyčelního kl. sE v kolenním kl.) 5 5 

m.gluteus maximus (E kyčel. kl. s F v kolenním kl.) 5 5 

abduktory kyčelního kloubu 5 5 

adduktory kyčelního kloubu 4+ 4 

zevní rotátory kyčelního kloubu 4 4 

vnitřní rotátory kyčelního kloubu 5 5 

m. biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus 5 5 

m.quadriceps femoris 5 5 

m.triceps surae (PF sE v kolenním kloubu) 5 5 

m.soleus (PF s F v kolenním kloubu) 5 5 

m.tibialis anterior 5 5 

m.tibialis posterior 5 5 

mm.perone1 5 5 

F 2. _:_ 5. MP kloubu nohy (mm. luinbricales) 5 5 

E 2. - 5. MP kloubu nohy (m.exten. dig. long. et brev.) 5 5 

F 2.- 5. IPl kloubu nohy (m.flexor digitorum brevis) 5 5 

F 2.- 5. IP2 kloubu nohy (m.flexor digitorum longus) 5 5 

F MP kloubu palce nohy (m.flexor hallucis brevis) 5 5 
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F IP kloubu palce nohy (m.flexor hallucis longus) 5 5 

E IP kloubu palce nohy 5 5 

abdukce a addukce MP kloubů prstů nohy pacient pohyb nesvede 

Tabulka č. 15 Výstupní vyšetření svalové síly dle Jandy- 10. 2. 2006 

Neurologické vyšetření 

-protože jsem ve vstupním vyšetření neshledala žádnou patologii, dnes jsem toto 

vyšetření neprováděla 

Vyšetření rovnováhy: 

Rombergův stoj I- stabilní stoj, bez výchylek od vertikály 

II- zvýšená hra šlach na dorsu nohy, bez výchylek od vertikály 

III- zapojování svalů i v oblasti kolenních kloubů, pravolevé 

vyrovnávání 

funkční test nohy podle V éleho - dochází ke F prstů bilat. 

Palpační vyšetření 

Vyšetření kůže 

HAZ v oblasti nártu a distální části bérce PDK (otok), HAZ na zadní straně trupu 

v oblasti Lp, HAZ v oblasti m.trapezius superior bilat. 

Vyšetření svalového tonu a spoušťových bodů ve svalech (Trp) 

Sin. Dx. 

m.soleus normotonus normotonus 

m.quadriceps femoris normotonus normotonus 

m. tensor fascie latae hypertonus (x) hypertonus (x) 

adduktory stehna hypertonus (x) hypertonus (x) 

m.iliacus hypertonus (x) hypertonus (x) 

m. piriformis hypertonus (x) hypertonus (x) 

ischiokrurální svaly normotonus normotonus 

m.erector spinae v oblasti Lp hypertonus (x) hypertonus (x) 

m.erector spinae v oblasti Thp hypertonus (x) hypertonus (x) 
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m.erector spinae v oblasti Cp hypertonus (x) hypertonus (x) 

m.psoas hypertonus (x) hypertonus (x) 

m.quadratus lumborum normo tonus normotonus 

m.rectus abdominis normotonus normo tonus 

m.pectoralis major et minor hypertonus (xx) hypertonus (xx), Trp 

střední část m.trapezius normotonus normotonus 

m.subscapularis normotonus normotonus 

m.supraspinatus, m.infraspinatus normo tonus normotonus 

m.supinator, m.biceps brachii normotonus normotonus 

m. triceps brachii normotonus normotonus 

extensory a flexory prstů HK. normotonus normotonus 

horní část m. trapezius hypertonus (xx), Trp hypertonus (xx) 

mm.scalenni hypertonus (x) hypertonus (x) 

krátké extensory horní krční hypertonus( x) hypertonus (x) 

Tabulka č. 16 Výstupní vyšetření svalového tonu a Trp- 10. 2. 2006 
legenda: x - zvýšené svalové napětí, xx - vysoké svalové napětí 

Vyšetření reflexních změn na okostici 

Sin. Dx. 

hlavičky metatarzů nebolestivé nebolestivé 

ostruha patní nebolestivá nebolestivá 

hlavička fibuly citlivá citlivá 

pes anserinus tibiae nebolestivý nebolestivý 

úpony kolaterálních vazů nebolestivé nebolestivé 

horní okraj pately nebolestivý nebolestivý 

hrbol sedací kosti nebolestivý nebolestivý 

SIPS nebolestivá nebolestivá 

laterální okraj symfýzy nebolestivý nebolestivý 

horní okraj symfýzy nebolestivý 

kostrč citlivá 

hřeben pánevní kosti nebolestivý I nebolestivý 

trnové výběžky Lp nebolestivé 
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trnové výběžky Thp citlivé 

trnové výběžky Cp nebolestivé 

mečík nebolestivý 

žebra v medioklavikulární linii nebolestivá nebolestivá 

žebra v axilární linii nebolestivá nebolestivá 

sternokostální spojení citlivé citlivé 

sternum těsně pod klíční kostí nebolestivé nebolestivé 

angulus costae citlivé citlivé 

mediální konec klíční kosti nebolestivý nebolestivý 

Erbůvbod nebolestivý nebolestivý 

příčné výběžky atlasu citlivý citlivý 

linea nuchae citlivá citlivá 

proc. styloideus radii nebolestivý nebolestivý 

epikondyly humeru nebolestivé nebolestivé 

upon deltového svalu nebolestivý nebolestivý 

Tabulka č. 17 Výstupní vyšetření reflexních změn na okostici- 10. 2. 2006 

Vyšetření pojivové tkáně a fascií 

- omezená posunlivost fascií okolo P bérce (otok), omezená posunlivost fascií 

v oblasti šíje 

Vyšetření kloubní vůle 

DKK Sin. Dx. 

IP 1 klouby směrem laterolaterálním pruží pruží 

dorsoplantárním pruží pruží 

IP2 klouby směrem laterolaterálním pruží pruží 

dorsoplantárním pruží pruží 

MP 1 kloub směrem dorsoplantámím pruží pruží. 

laterolaterálním pruží pruží 

do rotací pruží pruží 

MP klouby směrem dorsoplantárním pruží pruží 

lateroplantámím pruží pruží 
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vzájem. posun hlaviček MTT směrem dorsoplantár.: 
mezi 1. a 2. MTT pruží pruží 

2. a3. MTI pruží pruží 

3. a4. MTT pruží pruží 

4. a5 . MTT pruží nepruží 

os cuboideum směrem dorsálním pruží nepruží 

plantárním pruží nepruží 

os naviculare směrem dorsálním pruží pruží 

plantárním pruží pruží 

Lisfrankův kloub do dorsa pruží pruží 

do planty pruží pruží 

do rotací pruží nepruží 

Chopartův kloub - talus směrem tibiálním pruží pruží 

fibulárním pruží pruží 

kalkaneus směrem laterolaterálním pruží pruží 

ventrálním pruží pruží 

do rotací pruží pruží 

talokrurální kloub směrem dorsálním pruží pruží 

tibiofibulární skl. - hlavička fibuly směrem dorsálním pruží pruží 

ventrálním pruží pruží 

femoropatelánú skl. - patela směrem laterolaterálním pruží pruží 

kraniokaudálním pruží pruží 

kolenní kloub směrem ventrálním (přední zásuvka) pruží pruží 

dorsálním (zadní zásuvka) pruží pruží 

laterolaterálním pruží pruží 

otvírání kloubní štěrbiny směrem laterálním pruží pruží 

mediálním pruží nepruží 

Tabulka č. 18 Výstupní vyšetření kloubní vůle- 10. 2. 2006 
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3.6.1. Závěr z výstupního vyšetření 

Stále přetrvává otok v oblasti nártu, hlezenního kloubu a distální části bérce PDK, 

tato oblast je začervenalá a více potivá, oproti LDK je stále mírně omezena DF, 

inverze a everze P hlezenního kloubu, pacient chodí bez použití FH, na PDK 

nedochází k nášlapu na patu a přivíjení chodidla k podložce, ale nášlap na celé 

chodidlo s větší E prstů proti LDK, pacient již zvládne chůzi po špičkách a po 

patách, i když DF P hlezenního kloubu je ještě stále menší oproti LDK a výpon na 

špičku PDK není tak vysoký jako u LDK, ale pacient už nepociťuje bolest, ve stoji 

zatěžuje PDK už jen o 5 kg méně než LDK, plochonoží (podélné i příčné) bilat., 

valgózní postavení hlezenních kloubů bilat., omezená kloubní vůle v kloubech DKK 

(vzájemný posun hlaviček 4. a 5.metatarzu PDK směrem dorsoplantárním, os 

cuboideum PDK směrem dorsoplantárním, Lisfrankův kloub PDK do rotací ), při 

stoji i chůzi anteverze pánve, hyperlordóza, břicho prominuje - oslabené břišní 

svaly, zkrácený m. iliopsoas a vzpřimovače trupu v oblasti Lp bilat. - chybný 

stereotyp flexe trupu, protrakce ramenních kloubů bilat. - zkrácený m. pectoralis 

major bilat., oslabené mezilopatkové svaly (m. serratus anterior, mm. rhomboidei, 

střední a dolní část m. trapezius)- scapula alata bilat., chybný stereotyp ABD paží a 

kliku, anteflexe a předsun hlavy - pozitivní Forestierova fleche (5cm) - zkrácené 

krátké extensory šíje, oslabené hluboké flexory krku, omezený rozsah Cp do 

anteflexe na 3 prsty (Čepojova vzdálenost lem), omezená lateroflexe Cp bilat., více 

v P (zkrácený m. trapezius superior bilat.), oploštělá Th kyfoza, dekompenzované 

pravostranné skoliotické držení v oblasti Thp, pozitivní Thomayerova zkouška 

(5cm) - zkrácené hamstringy, omezený rozvoj Th a Lp (Schoberova vzdálenost 

4cm, Stiborova vzdálenost 7cm). 

3. 7. Zhodnocení efektu terapie 

Status presents 

pacient se cítí dobře, otok distální části bérce, hlezenního kloubu a nártu PDK, 

kůže v této oblasti začervenalá, napjatá, lesklá, teplá, potivá, po zátěži zvetšení 

otoku (nejmenší otok je ráno), bez bolesti (jak klidové, palpační, tak při pohybu), 
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chůze bez odlehčení PDK bez pomůcek, při chůzi po rovině a z kopce se cítí 

dobře, do kopce mírný pocit tahu v oblasti planty a nártu PDK 

Shrnutí změn před terapií a po terapii: 

Trendelenburg-Duchenova zkouška 

20. 1. 2006 10.2.2006 

stoj naLDK pozitivní negativní 

stoj naPDK nevyšetřeno negativní 

Tabulka č. 19 Změny v Trendelenburg-Duchenově zkoušce 

Vyšetření stoje na 2 vahách 

20. 1. 2006 10.2.2006 

LDK 65 kg, PDK 40 kg LDK 55 kg, PDK 50 kg 

Tabulka č. 20 Změny ve vyšetření stoJe na 2 vahách 

Vyšetření chůze - aspekcí 

20.1.2006 10. 2.2006 

chůze prostá třídobá chůze o 2 PH (berle, chůze bez pomůcek, střední 

PDK, LDK), široká báze, šířka báze, stejná délka kroku, 
LDK kratší krok, na LDK více v P, na LDK dochází ke 
nedochází k přivijení správnému přivíjení a odvíjení 
chodidla přes patu, ale nášlap chodidla od podložky, PDK 
na celé chodidlo, E prstů, na nášlap na celé chodidlo, větší 

PDK chybí DF - nášlap na souhyb PHK 
špičku a větší F v kolenním 
kloubu než v L 

chůze po špičkách na PDK nesvede svede, ale oproti LDK stále 
menší rozsah výponu 

chůze po patách na PDK nesvede svede, ale oproti LDK stále 
menší rozsah DF 

Tabulka č. 21 Změny ve vyšetření chůze- aspekcí 

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

20.1.2006 10.2.2006 

extenze bilat. - nejdříve aktivace bilat. - jako první aktivace m. 
v kyčelní ischiokrurálních svalů, dále m. gluteus max1mus, pak 
m kloubu gluteus maximus ischiokrurálních svalů 
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abdukce bilat. - stupeň aktivace m. tensor bilat. - stupeň aktivace m. tensor 
v kyčelní fascie latae je větší než m. gluteus fascie latae je ve stejném poměru 
mkloubu medius, při abdukci dochází k flexi a jako m. gluteus medius, při 

zevní rotaci v kyčelním kloubu, abdukci nedochází k flexi a zevní 
zároveň se aktivují i m. iliopsoas a rotaci v kyčelním kloubu, 
m. rectus femoris (tensorový inaktivita m. iliopsoas a m. rectus 
mechanismus) femoris 

flexe nedochází k rozvoji lumbálních am do úrovně Th6 obloukovitá 
trupu torakálních segmentů páteře - flexe, dále se pacient zvedá 
(po sazová nedochází k obloukovité flexi, ale 

, 
zády, ke konci s rovnym1 

ní z lehu pacient se zvedá s rovnými zády, pohybu elevuje DKK 
do sedu) elevuje DKK 

Tabulka č. 22 Změny ve vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Antropometrické vyšetření PDK 

20.1.2006 10.2.2006 

Obvod kolenního kloubu 45cm 44,5cm 

přes tuberositas tibiae 45cm 43,5cm 

bérce 46cm 44cm 

přes kotníky 30cm 29cm 

přes nárt a patu 36cm 35cm 

přes hlavičky metatarzů 25,5cm 24,5cm 

Tabulka č. 23 Změny v antropometrickém vyšetření PDK 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

20. 1. 2006 10.2.2006 

Sin. Dx. Sin. Dx. 

kyčelní kloub s 10°- 0°- 80° s 10°- 0°- 75° s 10°- 0°- 85° s 10°- 0°- 85° 

F 30°- 0°- 20° F 30°- 0°- 20° F 40°- 0°- 20° F 40°- 0°- 20° 

kolenní kloub s 0°- 0°- 110° s 0°- 0°- 110° s 0°- 0°- 120° s 0°- 0°- 120° 

hlezenní kloub s 15°- 0°- 45° s 0°- 0°- 30° s 20°- 0°- 45° s 10°- 0°- 45° 

R 20°- 0°- 30° R 10°- 0°- 15° R 20°- 0°- 30° R 15°- 0°- 25° 

MP klouby bez omezení vázne F aE bez omezení bez omezení 

Tabulka č. 24 Změny ve vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 
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Rozvíjení páteře 

20.1.2006 

Thomayerova vzdálenost pozitivní - 15cm 

zkouška lateroflexe asymetrie - v L o 1 cm menší 

Tabulka č. 25 Změny ve vyšetření rozvíjení páteře 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

20. 1. 2006 10.2.2006 

Sin. Dx. Sin. Dx. 

m. triceps surae o 1 o o 
m.rectus femoris 2 2 1 1 

hamstringy 1 2 1 1 

adduktory kyčel. kl. 1 1 o o 

10.2.2006 

pozitivní - Sem 

symetrická 

Tabulka č. 26 Změny ve vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

20.1.2006 10.2.2006 

Sin. Dx. Sin. Dx. 

m.rectus abdominis 3 4 

šikmé břišní svaly 3 4 

gluteální svaly 4 4 5 5 

m.gluteus maximus 4 4 5 5 

m.triceps surae 5 4 5 5 

m.soleus 5 4 5 5 

m.tibialis anterior 5 4 5 5 

m.tibialis posterior 5 4 5 5 

mm.perone1 5 4 5 5 

F 2. - 5. MP kloubu nohy 5 4+ 5 5 

E 2.- 5. MP kloubu nohy 5 4+ 5 5 

F MP kloubu palce nohy 5 4+ 5 5 

Tabulka č. 27 Změny ve vyšetření svalové síly dle Jandy 
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Funkční test nohy podle V éleho 

20.1.2006 10.2.2006 

Na PDK chybí F prstů dochází k F prstů bilat. 

Tabulka č. 28 Změny ve funkčním testu dle V éleho 

Vyšetření kůže 

20.1.2006 10.2.2006 

HAZ v oblasti nártu, hlezenního kloubu a bérce HAZ v oblasti nártu a distální části 
PDK (otok) bérce PDK (otok) 
Tabulka č. 29 Změny ve vyšetření kůže 

Vyšetření svalového tonu a spoušťových bodů ve svalech (Trp) 

20.1.2006 10.2.2006 

Sin. Dx. Sin. Dx. 

m.soleus normotonus hypertonus (x) normo tonus normotonus 

adduktory hypertonus hypertonus hypertonus hypertonus 

stehna (x),Trp (x),Trp (x) (x) 

m.erector spinae hypertonus hypertonus hypertonus hypertonus 

v oblasti Lp (xx) (xx) (x) (x) 

m.erector spinae hypertonus hyperonust hypertonus hypertonus 

v oblasti Thp (xx) (x) (x) (x) 

m.quadrat. lumb. hypertonus( x) normotonus normotonus normotonus 

Tabulka č. 30 Změny ve vyšetření svalového tonu a Trp 
Legenda: x - zvýšené svalové napětí, xx - vysoké svalové napětí 

Vyšetření reflexních změn na okostici 

20.1.2006 10.2.2006 

Sin. Dx. Sin. Dx. 

hlavičky metatarzů nebolestivé citlivé nebolestivé nebolestivé 

ostruha patní nebolestivá citlivá nebolestivá nebolestivá 

hlavička fibuly bolestivá bolestivá citlivá citlivá 

laterální okraj symfýzy citlivý citlivý nebolestivý nebolestivý 
.. 

Tabulka č. 31 Změny ve vyšetření reflexních změn na okostiCI 
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Vyšetření pojivové tkáně a facií 

20. 1. 2006 10.2.2006 

omezená posunlivost fascií okolo P bérce (otok), omezená omezená posunlivost 
posunlivost MT na patě, omezená posunlivost dorsální fascií okolo p 
fascie zad směrem kaudálním bilat. (otok) 

Tabulka č. 32 Změny ve vyšetření pojivové tkáně a fascií 

Vyšetření kloubní vůle 

20.1.2006 10.2.2006 

Sin. Dx. Sin. Dx. 

vzáj. posun hl. MTT směrem dorsoplant. 
mezi 2. a 3. MTI pruží nepruží pruží pruží 
os cuboideum směrem dorsálním nepruží nepruží pruží nepruží 

os naviculare směrem dorsálním pruží nepruží pruží pruží 

Lisfrankův kloub směrem dorsálním pruží nepruží pruží pruží 

plantárním pruží nepruží pruží pruží 

talus směrem tibiálním nepruží nepruží pruží pruží 

fibulárním nepruží nepruží pruží pruží 

kalkaneus směrem laterálním pruží nepruží pruží pruží 

do rotací pruží nepruží pruží pruží 

hlavička fibuly směrem dorsálním pruží nepruží pruží pruží 

ventrálním nepruží nepruží pruží pruží 

Tabulka č. 33 Změny ve vyšetření kloubní vůle 

Pacient měl subjektivně nejlepší pocit po cvičení na stepperu, ale i objektivně 

potom došlo ke zlepšení stereotypu chůze (větší DF P hlezenního kloubu). Dále se 

pacientovi líbilo cvičení s terabandem, avšak tuto pomůcku si domů nepořídil, 

metodika senzomotorické stimulace- chůze po proprioceptivní podložce, cvičení a 

chůze po labilních plochách, ale nerad stimuloval plosky pomocí oblázků (bolest) a 

nelíbila se mu chůze v balančních sandálech a proto se ani nesnažil. 
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4.ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo seznámit se v teoretické i praktické rovině s problematikou 

Sudeckova algoneurodystrofického syndromu. V obecné části jsem se zabývala kostní 

tkání, stavbou kosti, vývojem a růstem kosti, její remodelací, reparací a regenerací, 

cévním a nervovým zásobením kosti, dále jsem si zopakovala anatomii nohy, co se týče 

kostí, kloubů, vazů a svalů, věnovala jsem se problematice zlomenin a konečně 

etiopatogenezí, diagnostikou, klinickým obrazem, prevencí, léčbou a prognózou 

Sudeckova syndromu, což pro mě bylo nové. 

Během 10 terapeutickýchjednotek v období od 20. 1. 2006 do 10. 2. 2006 se podařilo 

splnit navržené krátkodobé cíle terapie, hlavně zmenšení otoku v oblasti nohy, 

hlezenru'ho kloubu a bérce PDK a zvětšení rozsahu pohybu prstů a hlezenního kloubu 

PDK všemi směry. Během terapie jsem si vyzkoušela řadu :fyzioterapeutických metod. 

Pacient reagoval kladně a s jeho zájmem o zlepšení stavu jsme se dopracovali k již 

zmiňovaným kladným výsledkům. 

Díky této praxi jsem si také uvědomila, jak důležitý je vztah terapeuta s pacientem 

(komunikace, empatie) a jak důležitá je motivace pacienta ke spolupráci, aby se 

dostavily výsledky. Přičemž je nutné ke každému pacientovi přistupovat individuálně. 
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6.PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Svaly bérce a nohy 

Musculus 
tibialis 

anterior 

Obrázek č. 1 m. tibialis anterior (20) 

Musculus 
gastrocnemius 

Obrázek č. 2 m. gastrocnemius ( 19) 
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Musculus 
sole u s 

Obrázek č. 3 m. soleus ( 19) 
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Musculus 
plantaris 

Obrázek č. 4 m. plantaris ( 19) 



Musculus 
tibialis 

posterior 

Obrázek č. 5 m. tibialis posterior ( 19) 

I 
I 

Musculus 
peroneus 

longus 

Obrázek č. 6 m. peroneus longus (20) 
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Musculus 
peroneus 

brevis 

Musculus 
ex tensor 

dig1torum 
longus 

Obrázek č. 7 m. peroneus brevis (20) Obrázek č. 8 m. extensor digitorum longus 

(20) 
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Musculus 
flexor 

digitorum 
longus Musculus 

ex tensor 
hallucis 
longus 

Obrázek č. 9 m. flexor digitorum longus ( 19) 
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Obrázek č. 1 O m. ex tensor hallucis 

longus (20) 



7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABD abdukce 

ACTH adrenokortikotropní hormon 

ADD addukce 

AGR antigravitační relaxace 

AP aktivní pohyb 

BMI body mass index 

CMP cévní mozková příhoda 

Cp krční páteř 

DD diadynamické proudy 

dg. diagnoza 

DK dolní končetina 

DF dorsální flexe, dechová frekvence 

E extenze 

EEG elektroencefalografie 

F flexe, frontální rovina 

FH francouzské hole 

FT fyzikální terapie 

HAZ hyperalgetická zóna 

HK horní končetina 

IP interfalangeální kloub 

L levá 

Lp bederní páteř 

LTV léčebná tělesná výchova 

m. musculus 

MP metatarzofalangeální kloub 

MT měkké tkáně 

MTT metatarz 

o br. obrázek 

P pravá 

PF plantární flexe 
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PIR postizometrická relaxace 

PNF propriocepivní nervosvalová facilitace 

R rotační rovina 

rtg rentgen 

s sagitální rovina 

SCM stemoceidomastoideus 

SIAS spina illiaca anterior superior 

SIPS spina illiaca posterior superior 

TF tepová frekvence 

Thp hrudní páteř 

Trp trigger point 

ÚVN Ústřední vojenská nemocnice 

ZR zevní rotace 
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