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SOUHRN: 
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Tato bakalářská práce vznikla na základě vedené čtyřtýdenní praxe v Ústřední vojenské 

nemocnici ve Střešovicích, kde jsem působila na ambulanci oddělení rehabilitace a 

fyzikálního lékařství v období od 16.1.2006 do 1 0.2.2006. 

Práce má za úkol nastínit jednu z možností, jak postupovat během rehabilitační péče u 

pacientů po plastice LCA z hlediska fyzioterapeuta. 

V teoretické části jsem se věnovala anatomické stavbě kolenního kloubu, jeho 

kineziologii a funkci. Také je zde nastíněn problém poranění měkkých struktur kolenního 

kloubu a mechanismus poranění a jejich následné řešení. V praktické části práce je již na 

základě vybrané pacientky demonstrován postup fyzioterapeutického řešení stavu po 

plastice zkříženého kolenního vazu. Jsou zde uvedena veškerá data zdravotní dokumentace 

a kompletní fyzioterapeutické vyšetření, postupy terapeutické léčby a v závěru praktické 

části také výsledky výstupního vyšetření a zhodnocení terapie. 
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1. Úvod 

Tuto bakalářskou práci jsem zpracovala na základě čtyřtýdenní praxe na oddělení 

rehabilitace a fyzikálního lékařství v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích, 

kde jsem byla na ambulanci v období od 16.1.2006 do 10.2.2006. Byla mi přidělena 

pacientka po plastice předního zkříženého vazu, kterou jsem po celou dobu 

rehabilitační praxe sledovala a vedla ji v terapii. Od této diagnózy se tedy celá práce 

bude odvíjet. 

I přesto, že je již toto téma notoricky známé aj i stě několikrát publikované v rámci 

výzkumu se zaměřením jak na pooperační rehabilitační péči, tak na samotné techniky 

provedení výkonu, je pořád jistě téma plastiky LCA aktuální. V dnešní době, kdy se 

stále více lidí věnuje tzv. "extrémním" sportům, je poranění měkkých tkání 

kolenního kloubu stále častější, a tedy i plastik LCA stále přibývá, zrovna tak jako se 

zdokonalují operační techniky. V období let 1996- 2000 byli na ortopedické klinice 

FN Olomouc sledováni pacienti po provedených plastikách LCA. Pacientů bylo 889, 

kdy 543 pacientům provedli plastiku pomocí štěpu z m. semitendinosus a 346 

pacientů podstoupilo plastiku pomocí patelámího štěpu B-T-B. Pacienti byly 

sledováni po dobu jednoho roku. Výsledky ukázaly, že plastiky prováděné technikou 

štěpu z m. semitendinosus selhalo 5,5% náhrad a technikou B-T-B selhalo 10,4% 

náhrad. Celkově selhalo tedy 7,24% všech náhrad, což odpovídá i zahraničním 

studiím. Jednoznačně lépe tedy vychází náhrada LCA pomocí techniky šlachy m. 

semitendinosus, i když se tato technika provádí kratší dobu než náhrady pomocí 

patelárního štěpu. ( 16 ) 

Cílem práce bude ukázat, jaké jsou možnosti rehabilitační ambulantní péče u 

pacientů po plastice LCA. Protože se u takových pacientů setkáme se sníženou 

svalovou silou ( hlavně flexory a extensory kolenního kloubu ), s omezenou hybností 

kolenního kloubu a hlavně se sníženou stabilizací kolene, zaměřila jsem se v terapii 

na řešení právě těchto problémů. Dále je v praktické části zahrnuto řešení svalových 

dysbalancí, omezení kloubní vůle, snížené propriocepce a poruch měkkých tkání 

v oblasti kolene, které se u stavů po plastice LCA také vyskytují. 
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Rehabilitace u takových pacientů je důležitá, především v co nejkratším časovém 

úseku vrátit pacienty do běžného denního života a vrátit kolennímu kloubu jeho 

původní funkci a stabilizační schopnost, protože se v převážné většině jedná o lidi 

mladé. Problém nastává u sportovců, kteří chtějí dobu rekonvalescence urychlit 

nejvíce a začínají dolní končetinu zatěžovat příliš brzy, kdy ještě z fyziologického 

hlediska nemohlo dojít k úplné regeneraci měkkých tkání po operaci. Takoví lidé se 

sice brzy vrací do tréninkového procesu, ale jako pacienti se k nám vrací pro 

opakované problémy s daným kolenním kloubem. 
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2. Teoretická část 

2.1. ANATOMIE KOLENNÍHO KLOUBU: 

2.1.1. Skeletámí složka kolenního kloubu: 

Kolenní kloub- articulatio genus -je kloub složený a také kloub největší. 

V kolenním kloubu artikulují tři kosti -kost holenní, lýtková a stehenní. 

Proximální konec kosti holenní- tibiae -je rozšířený ve dva dozadu ukončené 

kloubní hrboly - condylus medialis et lateralis, nesoucí nepatmě prohloubené 

kloubní plochy. Kloubní plocha na vnitřní straně je oválná a lehce konkávní. Kloubní 

plocha vnitřní strany je kruhová, téměř rovná a v některých částech v sagitálních 

případech i lehce konvexní. Mezi těmito kloubními plochami je malá vyvýšenina 

eminentia intermedialis. Před a za touto vyvýšeninou jsou malé plochy (jamky), do 

kterých se upínají rohy menisků a části vláken zkřížených vazů. Ty se svými konci 

upínají na eminentia intercondylaris, která se nachází mezi oběma kloubníma 

plochama tibiae. Při laterálním kondylu se nachází kloubní plocha - facies 

articularis, která slouží ke spojení s hlavicí kosti lýtkové. Oba kondyly vybíhají 

dopředu v drsnatinu - tuberositas tibiae. Intercondylámí výběžky neslouží k úponu 

žádné struktury kolenního kloubu, ale jsou pouze součástí kloubních ploch obou 

kondylů. Do area intercondylaris anterior se upíná část předního rohu vnitřního 

menisku a přední křížený vaz. Do area intercondylaris posterior se upíná zadní roh 

zevního a vnitřního menisku a zadní zkřížený vaz. ( 2 ) 

Ke kosti lýtkové - fibulae se vzhledem k součásti ke kolennímu kloubu vztahuje 

toto: její proximální konec je zakulacený a jehlancovitý- cuput fibulae, která vybíhá 

v krátký hrot- apex capitis fabulae. Na tibii nasedá hlavička fibuly kloubní plochou 

- facies articularis capitis fibulae. ( 2 ) 

Distální konec kosti stehenní - femuru je zrovna jako proximální konec tibiae 

zakončen dvěma kondyly. Condylus medialis je užší a delší než laterální. Condylus 

lateralis je kratší a širší. Rozdílné zakřivení obou kondylů má velký význam ve 

funkci kolenního kloubu- není pouze jediná osa pohybu v kolenním kloubu. Vzadu 

jsou oba kloubní hrboly odděleny hlubokou jamkou- fossa intercondylaris. Vpředu 
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jsou spojeny vyhloubenou kloubní plochou- facies patellaris. Na obou kondylech se 

nachází vyvýšeniny- epicondylus medialis et lateralis. ( 2 ) 

Poslední kostěnou složkou, na kterou nesmíme zapomínat je čéška- patella. Jde o 

sezamskou kost v úponové šlaše m. quadriceps femoris. Je v kontaktu pouze se 

stehenní kostí. Od holenní kosti je oddělena tukovými polštářky. Čéška je velmi 

dynamizujícím prvkem extensorového aparátu kolenního kloubu. Je kladkou, na 

které dochází ke změně směru tahu m. quadriceps femoris. Úpon svalu bez čéšky -

tedy probíhající přímo ze stehna na bérec vyvine v místě úponu podstatně menší sílu 

než sval "podepřený a zahnutý" kladkou pately. Také platí, že čím větší je změna 

úhlu tahu m. quadriceps femoris, tedy čím více ohnuté je koleno, tím větší je síla, 

která tlačí čéšku proti přední ploše femuru. ( 2) 

Vzhledem k tomu, že kloubní plochy na tibii jsou téměř ploché, kloubní plochy 

obou kostí si tvarem ani velikostí neodpovídají a femur se při pohybu dotýká tibie 

vždy jen na malé ploše. Proto tuto nerovnováhu kompenzují chrupavčité menisky. 

Menisky jsou lamely složené na obvodu z hustého vaziva, které přechází ve 

vazivovou chrupavku. Liší se tvarem i velikostí. Meniskus medialis je větší a 

poloměsíčitý, jeho cípy se upínají do area intercondylaris anterior et posterior. Ve 

střední části je meniskus pevně srostlý s kloubním pouzdrem a s částí kolaterálního 

vazu. Je tedy méně pohyblivý a bývá častěji poškozen než meniskus lateralis. Ten je 

téměř kruhový a přední cíp se upíná v blízkosti předního zkříženého vazu. Zadní cíp 

se upíná v area intercondylaris posterior. Protože se zadní a přední cíp menisku téměř 

dotýkají, je meniskus upevněn prakticky v jednom místě. Je proto značně pohyblivý, 

zvláště při flexích v kolenním kloubu. ( 2 ) 

2.1.2. Vazivová složka kolenního kloubu: 

Protože kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského těla zajišťujícím 

stabilitu stoje a současně i pohyblivost končetiny při chůzi, je zesíleno řadou vazů. 

( 15) 

Kolem kolenního kloubu se jako kolem každého kloubu nachází kloubní pouzdro, 

které je rozdílně členité ve své vazivové ( fibrózní) i synoviální vrstvě. ( 2) 
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Fibrózní vrstva začíná na femuru asi 1 - 1,5 cm od okrajů kloubních ploch. Na 

přední straně se vychlipuje proximálně pod šlachu m. quadriceps femoris a vytváří 

zde záhyb. Na tibii se fibrózní vrstva kloubního pouzdra připojuje v těsné blízkosti 

kloubních ploch a připíná se k bázi středního úseku mediálního menisku. V předních 

partiích je kloubní pouzdro kolenního kloubu velmi slabé a na síle nabývá až 

v oblasti postranních vazů. ( 2) 

Fibrózní vrstvu kloubního pouzdra v postranních a zadních partiích sleduje vrstva 

synoviální. Na zadní ploše pouzdra odstupuje tato vrstva na oba zkřížené vazy a po 

jejích bocích se táhne ventrálně. V přední části kloubní dutiny jde synoviální 

výstelka od předního okraje interkondylámí jámy k dolnímu okraji pately. 

V pokračování membrány jsou vytvořeny dvě řasy, které jsou vyplněné tukem. 

Mohutný tukový polštář- Hortovo těleso se nachází mezi spodní plochou pately, 

ligamentum patellae a přední plochou femuru. Toto těleso vyplňuje celý přední 

prostor kloubní dutiny a dosahuje k přednímu zkříženému vazu. Z funkčního 

hlediska tvoří těleso pružnou výplň přední části kloubní štěrbiny. ( 2 ) 

Celé kloubní pouzdro kolenního kloubu zpevňují postranní vazy - ligamentum 

collaterale tibiale et fibulare. Lig. collaterale tibiale začíná na mediálním epikondylu 

femuru a upíná se na holenní kost 6 - 9 mm pod štěrbinou kloubu. Tento vaz je 

poměrně široký, plochý a jeho zadní část pevně srůstá s kloubním pouzdrem a 

s vnitřním meniskem. Kolenní kloub stabilizuje hlavně při extensi, kdy je vaz plně 

napjat. Lig. collaterale fibulare začíná na laterálním epikondylu a jde k hlavici fibuly, 

kde se upíná asi 1 cm od jejího vrcholu. Lig. collaterale fibulare je v úrovni kloubní 

šterbiny oddělen od kloubního pouzdra vrstvou řídkého vaziva a distálněji je lig. 

obepjato úponovou šlachou m. biceps femoris. Jako lig. collaterale tibiale je plně 

napjat při extensi kolenního kloubu a proto patří také ke stabilizátorům kolene. 

Dalším vazem kolenního kloubu je lig. popliteum obliquum, které je spíše 

pokračováním šlachy m. semimembranosus. Toto lig. brání v uskřinují kloubního 

pouzdra. Posledním vazem kolenního kloubu je lig. popliteum arcuatum na zadní 

straně pouzdra. Začíná na hrotu hlavice fibuly a obepíná úponovou šlachu m. 

popliteus. ( 2, 17 ) 
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Nejmohutnější stabilizátory kolenního kloubu jsou nitrokloubní zkřížené vazy -

ligg. cruciata genus. Prvním je přední zkřížený vaz - LCA a začíná na vnitřní ploše 

zevního kondylu femuru a jde do area intercondylaris anterior. Tento vaz omezuje 

posun hlezenní kosti dopředu a zabezpečuje vnitřní rotaci bérce. Je nejvíce zatížen 

při vnitřní rotaci bérce, obzvlášť s hyperextensí kolemú. Druhým zkříženým vazem 

je LCP, který jde od zevní plochy vnitřního kondylu do area interkondylaris 

posterior. Tento vaz brání posunu bérce dozadu a omezuje zevní rotaci. Oba vazy 

mají úlohu při redukci torzních pohybů v kolemúm kloubu, kdy spolupracují 

s postranními vazy. ( 2 ) 

pouzdro 

;----- lig. patellae 
---- lig. cruciatum ant. 

~k--- lig. transversum 
genus 

~:--~+--- meniscus lat. 
-t-~r-- meniscus med. 

lig. collaterale lat. 

~~",.__- lig. popliteum 
obliquum 

'--------- lig. menisco
femorale post. 

'----------- lig. cruciatum 
post. 

Obr.č. 1 Ligamenta kolenního kloubu ( Dylevský, I. ) 

,,."""".__ __ condylus med. 
-~~- lig. cruciatum ant. 

----~'4--- lig. cruciatum ant. 

lig. collaterale tibiale 

lig. collaterale fibulare 
lig. transversum 
genus 

;;:u!....,L.--'-č-+-~-E!#- šlacha m. biceps 
femoris 

-f!M"--- lig. patellae 

2.1.3 . Svaly účastnící se pohybu v kolenním kloubu: 

Protože svalstvo kolenního kloubu zajišťuje kromě aktivní kloubní pohyblivosti 

ještě funkci aktivních stabilizátorů kolene, dala by se již tato podkapitola zahrnout do 

kapitoly funkce kolenního kloubu. Nicméně, budu pojednávat hlavně o složce 

svalové, tedy především anatomii svalů kolenního kloubu a jejich funkci, proto 

zařazuji toto téma do kapitoly anatomické. 

Svalstvo kolenního kloubu lze rozdělit na dvě hlavní skupiny, kterými jsou 

flexory a extensory kolemúho kloubu. Protože v kolemúm kloubu nedochází pouze 

ke flexi a extensi, ale jsou zde i pohyby rotační, je zde také skupina zevních a 

vnitřních rotátorů. 

Extensi kolenní vykonává především m. quadriceps femoris, kdy jeho tři hlavy -

- 12 -



m. vastus medialis, m. vastus lateralis a m. vastus intermedius - jsou svaly 

jednokloubové a čtvrtá hlava- m. rectus femoris -je sval dvoukloubový. Tato hlava 

quadricepsu je především extensorem kolenního kloubu, kdy vasty koleno už 

v dosažené extensi fixují. Funkce m. rectus femoris z velké míry závisí na postavení 

kyčelního kloubu. Při vykonávané extensi kolene se současnou flexí kyčelní, je práce 

m. rectus femoris značně ztížená natažením flexorů kolenního kloubu. Vplné extensi 

pomáhá dále koleno stabilizovat iliotibiální trakt napínaný m. tensor facie latae, 

kraniální částí m. gluteus maximus a m. vastus lateralis. Při parézách n. femoris 

lehce atrofuje m. rectus femoris a jeho znovunabytí funkce je velmi obtížné. Také má 

sval tendenci se zkracovat. Výpad a oslabení m. quadriceps femoris velmi těžce 

poškozuje kolenní kloub. Kloub si vyhledá kompenzační mechanismus, čímž je 

velmi častá rekurvace kolene. ( 6, 17 ) 

Hlavními flexory kolenního kloubu JSOU m. semitendinosus, m. 

semimembranosus, m. biceps femoris a pomáhají svaly m. sartorius, m. gracilis a m. 

gastrocnemius. Ischiokrurální svaly začínají na tuber ossis ischii a pokračují po zadní 

ploše stehna, přičemž jejich úpony se rozcházejí - m. biceps femoris se upíná na 

hlavičku fibuly a semisvaly pokračují směrem k tibii - m. semimembranosus se 

upíná na mediální kondylus tibiae. M. semitendinosus, m. sartorius a m. gracilis 

vytváří úponový útvar pes anserinus. ( 6, 17 ) 

Mezi rotátory kolenního kloubu patří - vnitřní rotaci zabezpečují m. 

semimembranosus, m. semitendinosus, m. gracilis, m. sartorius, mediální hlava 

gastrocnemiu a m. popliteus; a zevní rotaci kolene zabezpečují m. biceps femoris, 

laterální hlava gastrocnemiu a m. tensor faciae latae. ( 6 ) 

2.2. FUNKCE KOLENNÍHO KLOUBU: 

2.2.1. Pohyblivost kolenního kloubu: 

Základními pohyby jsou: 

• Flexe - rozsah pohybu je v rozmezí 120- 140°. Flexe v kolenním kloubu se 

děje v několika fázích. Prvních 5° je provázena tzv. počáteční rotací. Zevní 

kondyl femuru se otáčí a vnitřní se posouvá. V této fázi se femur válí po tibii 
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a po meniscích. V závěru flexe se stále zmenšuje kontakt femuru s tibií a 

menisky se posunují po tibii dozadu, kdy posun zevního menisku je mnohem 

větší než pohyb mediálního ( asi 2x ). Posunu artikulujících kostí brání 

zkřížené vazy, které tedy flexi kolenního kloubu jistí. Patela jde při flexi 

v kolenním kloubu distálním směrem. ( 2 ) 

• Extense - extense kolenního kloubu je brána jako základní postavení a 

dosahuje tak fyziologicky 180°( 17 ), jiné zdroje uvádí 0° ( 2 ). Proces 

extense v kolenním kloubu probíhá přesně opačně než jeho flexe a na samém 

konci extense dochází k uzamčení kolene. 

• Externí rotace- rozsah je asi 20° 

• Vnitřní rotace - rozsah 17°( 2 ), některé zdroje uvádí 40° a při flexi 

v kolenním kloubu až 70°( 17 ). 

2.2.2. Specifické funkce kolenního kloubu: 

Jedna ze specifických funkcí kolenního kloubu je "zámek" kolene. Koleno lze 

hyperextendovat a rozsah této hyperextense je limitován vazem LCA, ale i částí 

fascia lata a ligg. colateralia. Jestliže stojíme zpříma s mírnou hyperextensí, probíhá 

těžnice lehce před kloubem nebo v jeho přední části a proto může m. quadriceps 

femoris relaxovat. Koleno je tedy "uzamčeno" v hyperextensi, která je aktivně 

udržována funkcí flexorů kolene a tractus iliotibialis. Při uzamčení není možná 

rotace v kolenním kloubu. K odemknutí kolene je zapotřebí funkce m. popliteus, 

který zabezpečuje vnitřní rotaci kolene a napomáhá jeho flexi. Rotace kolene stoupá 

s flexí a při 90°flexi je již značná variabilita pohyblivosti v koleni. ( 17 ) 

Při vstávání ze sedu dochází k zvláštnímu jevu v aktivaci svalů kolenního kloubu. 

Při vstávání ze sedu se uplatňuje extense kolenní, tedy se aktivuje m. quadriceps 

femoris. Podle pravidel reciproční inervace by se při aktivitě extensorů ( agonistů ) 

měly flexory kolenního kloubu ( antagonisti ) inhibovat. Jenže při vstávání dochází 

právě i k aktivitě flexorů kolenního kloubu. Tento jev se nazývá Lombardův 

paradox. Kontrakcí antagonisty se zde prováděný pohyb neruší, ale stabilizuje. 

Flexory kolenního kloubu zde totiž extendují zároveň kyčelní kloub, který je 

současně flektován extensory kolenního kloubu. To si lze vysvětlit funkcí dvojice sil, 

která působí na udržování polohy a současně stabilizuje provádění pohybu. ( 17) 
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Již výše byl zmíněn pojem stabilita kolenního kloubu. Tu mť1žeme rozdělit na 

stabilitu statickou, kterou zajišťují tvary kloubních ploch, kloubní pouzdra a kloubní 

vazy a funkce menisků; a stabilitu dynamickou, která je dána funkcí svalů kolenního 

kloubu. Největší statická stabilita je v extrémní extensi, kdy je koleno uzamčeno. Se 

zvyšující se flexí se statická stabilita snižuje a nastupuje uplatnění stability 

dynamické, která umožní reaktibilítu kolenního kloubu. ( 17 ) 

2.3. POŠKOZENÍ KOLENNÍHO KLOUBU: 

Poranění kolenního kloubu patří mezi nejčastější poškození při úrazu a tvoří asi 

5% všech poranění. Poranění se vyskytuje hlavně u mladých sportovců a to 

především u lyžařů (asi 23% ), z toho 66% poranění je spojeno s poškozením LCA. 

Nejčastěji je LCA poraněno v jeho středu. Při sdruženém poranění LCA je často 

poškozený mediální meniskus, mediální kolaterální vaz, bývá poškozena chrupavka 

mediálního kondylu femuru. ( 14 ) 

Poranění zadního zkříženého vazu je vzácné. Většinou je tomu spolu s poruchou 

dorsální části kloubního pouzdra. Typické poranění LCP je při autonehodách, když je 

náraz dolních končetin o palubní desku ( dash board injury ) ( 14 ) 

Mechanismus poranění zkřížených vazů je specifický. LCA se poškodí při 

předním posunu tibiae, což má za následek hyperextensi kolenní. Dalším 

mechanismem poškození LCA je při zpomalování pohybu s vnitlní rotací tibiae nebo 

zevní rotací femuru s fixovanou tibií ( často při pádu na lyžích ). Dále se LCA může 

poškodit při násilném ohnutí kolene. ( 8 ) 

a) b) 

Obr.č . 2 a) mechanismus poraněni LCA; b) mechanismus poranění LCP ( Whiting,W., Zemicke, R.) 
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2.3.1. Problémy spojené s poruchou LCA: 

Při poškození LCA dochází k těmto poruchám funkce kolenního kloubu: 

• Dochází k poruše dynamického aspektu, pohybového a posturálního aspektu 

kolenního kloubu. 

• 

• 

• 

Porucha neuromotorické kontroly ( řízení postupné aktivace zúčastněných 

svalů v žádoucím vzorci) jak v časování, tak ve vývoji momentů sil v čase a 

prostoru. 

Dochází ke změně v akci všech ostatních částí pohybového systému . 

V neposlední řadě dochází ke změnám vnímání propriocepce, funkce 

rozpoznávání pohybu a tělového schématu v širším slova smyslu. ( 9 ) 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, majících vztah k poškození LCA, je časové 

rozložení stabilizace v posteroanteriorním a mediolaterálním směru zejména za 

těchto situací: 

• Ve stojné fázi cyklu chůze 

• Při doskoku 

• Při korekci silových momentů působících dopřednou translaci tibie ( 9 ) 

2.3.2. Stabilizace kolenního kloubu při poškození LCA: 

Pro dynamickou podporu funkce LCA se za těchto situací musí nejdříve 

aktivovat hamstringy, až poté mm. vasti a nakonec mm. gastrocnaemii. Reaktivace 

hamstringů je poměrně výrazná a např. při korekci dopředné translace tibie zabírá až 

40% celé stabilizační doby. Tyto poznatky upřesňují a rozšiřují klasickou poučku o 

' tom, že hamstringy jsou antagonisty LCA. ( 1 O ) 

Pro kvalitní průběh dynamické stabilizace musí být semisvaly včas a dostatečně 

aktivovány a výraznější přesun aktivace ve prospěch m. biceps femoris destabilizuje 

koleno zejména vůči silám vnitřně rotující femur oproti tibii. Tato situace nastává 

zejména při dlouhodobé insuficienci LCA a po náhradě štěpem z m. semitendinosus 

nebo m. gracilis. Je zde průkazná nižší svalová síla jak extensorů kolenního kloubu, 

tak i jeho vnitřních rotátorů. Po rekonstrukci LCA se do jednoho roku po operaci 
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navrací svalová síla extensorů, deficit ve svalové síle vnitřních rotátorů kolenního 

kloubu přetrvává. Důležité je vyvážení aktivace m. vastus medialis a m. vastus 

lateralis. V neposlední řadě koleno dynamicky stabilizují mm. gastrocnemii. Tato 

svalová skupina táhne femur oproti tibii dorsálně za současné komprese kloubu. 

Předčasná a nadměrná aktivace m. quadriceps femoris oproti mm. gastrocnemii 

představuje další rizikový faktor pro poškození LCA. ( 10) 

2.3.3. Ženské koleno a poškození měkkých tkání kolene: 

Jde o poměrně nový problém, který se rozmohl s rostoucím počtem sportujících 

žen. Etiologie náchylnosti ženského kolene k poškození měkkých tkání kolene je 

komplexní. Hlavní příčiny můžeme rozdělit na : ( 9 ) 

• Anatomické a biomechanické 

• Hormonální 

• Neuromotorické 

Co se týče faktorů anatomických a biomechanických, je u žen zjišťována větší 

anteverze krčku, větší úhel valgozity a hypoaktivita m. vastus medialis. Větší 

valgozita kolene vede k většímu namáhání laterálního vazu. U žen je dále redukován 

interkondylární prostor, což přispívá k traumatizaci zkřížených vazů. Tibie má 

tendenci k větší zevní rotaci a noha k pronačnímu postavení. Celkově je větší laxita 

vazivové tkáně, koleno více "spoléhá" na ligamenta. ( 9 ) 

Stav vazivového aparátu úzce souvisí s hormonálními faktory. Na poměru 

progesteron/estrogeny závisí pevnost a elasticita kolagenu, diferenciace fibroblastů. 

Tuto rovnováhu samozřejmě ovlivňuje cyklus, dále kontaminanty s hormonální 

aktivitou. Riziko poranění kolene, zvláště u žen, úzce souvisí s celkovou kondicí a 

trénovaností. Záludná může být pro kolenní kloub také dekondice v graviditě a 

rychlý návrat ke sportovní činnosti po porodu. ( 9 ) 

Význam neuromotorických faktorů vznikne nejlépe při srovnání funkce kolenního 

kloubu ženy s kolenem muže. " rizikové" mužské koleno se přibližuje ke koleni 

ženskému. Koleno muže spoléhá na m. quadriceps femoris a silné hamstringy, je 

dobrá reaktivace těchto svalů, rychlejší reakční časy. Mužské koleno udrží při zátěži 
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lépe relativně flektovanou pozici, a to souvisí s dobrým stabilizačním vzorcem 

hamstringy - mm. vasti. Mechanismus poranění mužského kolene je typicky 

kontaktní. Koleno ženy je naproti tomu mnohem více závislé na ligamentech, má 

tendenci k hyperextensi, reakční časy i reaktivace jsou pomalejší než u muže. 

Mechanismus poranění bývá více nekontaktní. ( 9 ) 

2.3.4. Diagnostika u poškození LCA: 

Diagnózu poranění LCA stanovíme jednak posouzením mechanismu úrazu a 

klinickým vyšetřením - předo - zadní nestabilita kolene, někdy i bolestivé 

přeskočení v koleni při posunu bérce dopředu (vyšetření přední zásuvky). Někdy je 

přítomen výpotek v kolenním kloubu. Rentgenové vyšetření jen vyloučí možnost 

jiného poranění, protože vazy na rentgenu vidět nejsou. Jen někdy dojde k vytržení 

úponu vazu s úlomkem kosti, a to je na rentgenu již vidět. Ultrazvukové vyšetření 

zde není zcela spolehlivé, další možností je CT a zvláště magnetická rezonance. 

Krátce po úrazu bývá v kolenním kloubu krvavý výpotek. ( 12 ) 

2.4. MOŽNOSTI LÉČBY U POŠKOZENÍ LCA: 

V současnosti existují kontroverzní názory na včasnost operačního zákroku a 

následnou zatěžovanost kolenního kloubu. Do komplexu symptomů pooperační 

artrofibrózy patří omezení pohyblivosti v důsledku adhezí v zadní části kloubu a 

v důsledku kapsulámích kontraktur. Častým patologickým nálezem je i blokující 

hypertrofický vaz. ( ll ) 

2.4.1. Operační řešení u ruptury LCA: 

Při ruptuře LCA existují různé alternativní operační léčby - od primární sutury 

ligamenta, přes suturu a augmentaci, až po primární plastiku a aloplastickou náhradu. 

Dnes se preferuje intraartikulární náhrada, většinou autologním štěpem z lig. 

patellae nebo m. semitendinosus. Umělé náhrady dosud nejsou na takovém vysokém 

stupni vývoje, aby mohly bezchybně nahradit vaz. Využívají se při operaci zadního 
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zkříženého vazu. Jsou využitelné jen tehdy, když není možné z jakýchkoliv příčin 

využít autologní štěp. ( 14 ) 

Z operačních technik je možné použít otevřené operace nebo miniaturní, 

artroskopicky asistované nebo čistě artroskopické operace, které jsou v současnosti 

preferované. ( 14 ) 

Ortoped většinou zavede ze dvou malých řezů do kolena sondu s optikou a na 

obrazovce prohlédne kloubní dutinu. Druhým otvorem zavede nástroj ( vyšetřovací 

háček, kleště, nůžky a frézku ) a zbytky roztrženého vazu z kloubní dutiny odstraní. 

Přitom lze vyloučit nebo ošetřit poranění dalších struktur kolenního kloubu. Zkřížené 

vazy prakticky nemají cévní zásobení, proto není možné počítat i po sešití 

s mechanicky pevným zhojením vazu. Úspěšné bývá sešití trhliny přímo v úponu do 

kosti, kde ještě cévní zásobení vazu je. ( 12 ) 

Cílem rekonstrukce je obnovení funkční stability kolene při běžných denních 

činnostech a rekreační sportovní činnosti, u vrcholových sportovců je cílem 

dosáhnout funkce kolene pro vrcholový sport. Ideálním cílem rekonstrukce je 

obnovení normální kloubní kinematiky. Tento stav však pravděpodobně není možné 

dosáhnout autologním štěpem, protože nedostatečně imituje složitou anatomickou 

strukturu originálního ligamenta a jeho proprioceptivní funkci. ( 14) 

Bez ohledu na použitý materiál biomechanicky přesné umístění transplantátu je 

jedním ze základů úspěchu operace a funkčnosti kolene. ( 14) 

Otázka úpravy kloubní kinematiky úzce souvisí s problémem další progrese 

degenerativních změn po rekonstrukci. Je pravděpodobné, že rekonstrukce vazů 

obnovením kloubní stability zabrání dalším poškození menisků a chrupavky, čímž se 

zpomalí progrese artrotických změn, ale není možné jejich progresi zastavit zcela, 

hlavně při další intenzivní aktivitě. ( 14) 

2.4.2. Rehabilitační možnosti po lézi LCA: 

V souvislosti s operací předního LCA se v literatuře vyskytují různé údaje o 

začátku cvičení a o jeho průběhu a používaných metodách. Tyto otázky by se měly 

posuzovat individuálně a přizpůsobit pacientovi. 
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Pooperační režim je dnes již velmi odlišný od postupů používaných v počátcích 

techniky plastiky LCA. Protože se provádí plastiky artroskopicky a používají se 

velmi kvalitní štěpy i kvalitní metody k ukotvení štěpů, je možné dovolit si velmi 

akcelerovanou rehabilitaci. Po zklidnění otoku mohou pacienti rehabilitovat jízdou 

na rotopedu (ovšem při dosažené aktivní flexi kolenního kloubu 90°), intenzivně 

posilovat svaly stehna a trénovat nácvik správného stereotypu chůze včetně 

propriocepce. Za zhruba 6 týdnů lze u spolupracujících pacientů dovolit běžnou 

chůzi, samozřejmě s poučením o nutnosti stálé kontroly pohybu, aby nedošlo 

k poranění štěpu. ( 3,13) 

U pacienta, který je připravený podstoupit plastiku LCA, lze jeho rehabilitační 

plán shrnout takto: 

1) Předoperační fáze - pacienta instruujeme a podáváme informace jak o 

průběhu rehabilitační péče, která bude následovat po operaci, tak 

zainstruujeme pacienta již před operací prakticky. To zahrnuje profylaxi 

trombózy, izometrické posilování extensorů kolenního kloubu a nácvik chůze 

o berlích. ( 3,11) 

2) Hospitalizační fáze - 1. týden po operaci naším cílem je obnovit 

pohyblivost kolenního kloubu, odstranit otok a optimalizovat svalovou sílu 

svalů kolene. K tomu nám slouží motorová dlaha, pasivní pohyby, aktivní 

pohyby či aktivní pohyby s dopomocí, postizometrické relaxace či 

mobilizace. K odstranění otoku můžeme využít kryoterapii, punkci kolene či 

farmakoterapii. K posilování využíváme především izometrické posilování m. 

quadriceps femoris, posilování flexorů kolenního kloubu izometricky. 

K posilování lze využít i několik pomůcek, např. overball. V této fázi také 

pacienta vertikalizujeme a nacvičujeme chůzi o berlích či holích, proto je také 

důležitý komplexní trénink pohybového aparátu. ( 3, ll ) 

3) Mobilizační fáze - 2. - 6. - pooperační týden - v této fázi se snažíme 

zvyšovat pohyblivost kolenního kloubu, dále odstraňujeme otok, který stále 

může přetrvávat a především se zvyšuje silový trénink a nácvik propriocepce. 

Ke zvyšování pohyblivosti kolenního kloubu můžeme využít mobilizační 

techniky, trakční a měkké techniky, postizometrickou relaxaci, polohování a 
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uvolňovací cvičení. Při odstraňování otoku využíváme zrovna jako v 2. fázi 

kryoterapii. Důležitou složkou rehabilitace v této fázi je silový trénink a 

nácvik propriocepce. Využíváme různých posilovacích technik - posilování 

dle svalového testu, izometrické posilování, rytmickou stabilizaci, která vede 

především ke zvyšování dynamické stability kolene, posilování dle PNF, 

posilování s therabandem dle Bríiggera a jiné dostupné posilovací techniky. 

Volba je vždy na terapeutovi a odvíjí se od toho, co pacient zvládá a 

vyhovuje mu. Pro nácvik propriocepce využíváme cvičení na nestabilních 

plochách, kulové a válcové úseče, therabandové podložky, posturomed a jiné. 

V aplikaci je vhodné postupovat dle senzomotorického cvičení podle Jandy a 

Vávrové. ( 3, 5, 7, ll) 

4) Tréninková fáze - od 7. - 12. týdne - v této fázi se snažíme zvyšovat 

pohyblivost kolenního kloubu, přičemž na konci fáze by se mělo dosáhnout 

fyziologických kloubních rozsahů. Dál se pokračuje v silovém tréninku a 

nácviku propriocepce. V posilování pokračujeme v technikách ze 3. fáze a 

systematicky zvyšujeme zátěž. U senzomotorického cvičení volíme cviky už 

obtížnější a terapie se časově prodlužuje. Ke zvyšování rozsahu pohybu lze 

využít rotopedu či stepperu. ( ll ) 

5) Fáze reintegrace - podle stavu pacienta a vykonávaného sportu tato fáze 

začíná zhruba od 12. týdne - pacient se postupně vrací ke sportu a jeho 

tréninku- reintegrace a pokračujeme v silovém tréninku. ( ll ) 
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3. Cíl 

Hlavním cílem této bakalářské práce je ukázat jednu z možností, jak postupovat 

při rehabilitaci u pacientů po plastice předního křížového vazu. Prací se snažím 

přiblížit problematiku, která tuto diagnózu doprovází a je s ní neodmyslitelně spjata a 

současně se budu snažit odhalit některé možné souvislosti, které mohou mít základní 

příčinu již v daném tématu, tedy spojitost se stavem po plastice po LCA, ale 

současně se stavy, které plastice předcházely. 

Jako nedílná součást úplné srozumitelnosti a lepšího pochopení problematiky 

jsem nemohla opomenout teoretickou složku vztahující se ke kolennímu kloubu a 

možnostem léčby poranění LCA. Tato tématika je již však uvedená v předešlé 

kapitole. 
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4. Praktická část 

4.1. METODIKA PRÁCE: 

Během rehabilitační péče, kterou jsem aplikovala u přidělené pacientky během 

praxe na oddělení rehabilitace a fyzikálního lékařství v Ústřední vojenské nemocnici 

ve Střešovicích od 16.1.2006 do 1 0.2.2006, jsem použila několika metod jak 

vyšetřovacích, tak terapeutických. 

Pacientka se na oddělení dostavila na doporučení lékaře k rehabilitaci P kolenního 

kloubu, kde byla provedena v téže nemocnici plastika LCA. Pacientka docházela na 

terapii denně první dva týdny, poté pokračovala v terapii návštěvami 3x týdně. 

S pacientkou jsem pracovala samostatně, kdy mi byla podána odborná konzultace dle 

potřeby zaměstnanci oddělení. 

Terapii jsem zahájila vstupním vyšetřením, kdy jsem si vyšetřila stoj a chůzi 

pacientky. Dále jsem si vyšetřila antropometrické parametry DKK, rozsahy pohybů 

v kloubech DKK dle pravidel goniometrického měření, otestovala jsem si svalovou 

sílu DKK a zkrácení svalů dle Jandy a stranově hodnoty porovnala. Poté jsem svaly 

DKK vyšetřila palpačně a zhodnotila jejich tonus a trofiku. Dle Lewitajsem vyšetřila 

periostové body na DKK, které u svalových dysbalancí bývají palpačně citlivé a 

vyšetřila jsem si měkké tkáně oblasti PDK. Vyšetření bylo dokončeno zhodnocením 

kloubní vůle pately a hlavičky fibuly a na závěr jsem provedla neurologické 

vyšetření, kdy jsem otestovala šlachookosticové reflexy na DKK a povrchové a 

hluboké čití v DKK. Při vyšetření jsem použila několik standardních pomůcek -

krejčovský metr, olovnici, dvě osobní váhy, goniometr, neurologické kladívko a 

štěteček a ostrý hrot pro vyšetření čití. 

Terapie byla vždy zahájena fyzikální terapií - vířivá vana kolenního kloubu. 

Samotné LTV jsem pak začínala měkkými technikami jizvy v oblasti P kolene a 

měkkých tkání této oblasti. Mým cílem terapie bylo zvýšit rozsah pohybu v kolenním 

kloubu a zvýšit svalovou sílu svalů kolene a tím i zvýšit dynamickou stabilizaci 

kolenního kloubu. Proto jsem zařazovala do terapie izometrické posilování svalů 

kolenního kloubu a posilování proti odporu, kdy jsem jako odpor použila vlastní síly. 

Z dalších posilovacích technik jsem aplikovala koncept PNF, kdy jsem pro zvýšení 
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rozsahu pohybu v koleni využila i relaxačních technik. Dále pro zvýšení dynamické 

stabilizace kloubu a zvýšení svalové síly jsem využila rytmické stabilizace. Ke 

zvyšování stabilizační funkce kolene jsem vybrala senzomotorické cvičení, kdy jsem 

začínala nácvikem tzv. malé nohy a cvičením pro plochonoží, poté jsem zařadila 

cvičení na nestabilních plochách. Pro zvyšovaní rozsahu pohybu v koleni jsem 

využila postizometrické relaxace s protažením, kdy se současně snižoval hypertonus 

relaxovaných svalů, mobilizaci pately a v závěru rehabilitace bylo již možné zařadit 

jízdu na rotopedu. Z rehabilitačních pomůcek jsem využila overballu, měkkých 

pěnových míčků, therabandových podložek pro senzomotorické cvičení, kulovou a 

válcovou úseč a rotoped. 

Protože podmínky, ve kterých jsem pracovala byly optimální, probíhala 

rehabilitace bez jakéhokoliv omezení časového, prostorového či bez omezení výběru 

rehabilitačních pomůcek. 

4.2. VSTUPNÍ DATA: 

Kazuistika byla zpracována na podkladě praxe konané v Ústřední vojenské 

nemocnici ve Střešovicích v období od 16.1.2006 do 1 0.2.2006. 

Pacient: žena A. H. ročník 1973 

Diagnóza: M 232 stav po plastice předního zkříženého vazu l.dx. 

4.3. ANAMNÉZA: 

Status praesant: v = 160 cm m = 53 kg BMI = 20,7; pacientka orientovaná, 

bolesti jsou mírné, přiměřené ke stavu po operaci, bolesti jsou hlavně při zátěži. 

Jinak se pacientka cítí velmi dobře. 

Rodinná anamnéza: Otec má karcinom střev, žije; matka již delší dobu problémy 

s pohybovým aparátem, bolesti páteře a obou kyčelních kloubů. Jiné chronické 

onemocnění či dědičné choroby se v rodině nevyskytují. 

Osobní anamnéza: pacientka nikdy vážně nestonala, netrpí žádným chronickým 

onemocněním, nyní je rehabilitace po plastice předního zkříženého vazu na pravém 

kolenním kloubu. 

Operace - v roce 1977 inquinální hemie vlevo ( bez komplikací ), v roce 1995 

apendicitida laparoskopicky ( bez komplikací ). Několikanásobné artroskopie od 
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roku 1991 pravého kolenního kloubu ( pacientka sama neví, kolik zákroků bylo 

provedeno). Pro bolestivost a release pately v roce 1999 artroskopie pravého 

kolenního kloubu - léze mediálního menisku a nález ruptury předního zkříženého 

vazu horního úponu, poté 10/1999 sutura předního zkříženého vazu pravého 

kolenního kloubu. V roce 2000 zlomenina pánve s následnou repozicí a 

osteosyntézou symfýzy pubis. 

Úrazy - v roce 1978 zlomenina levého předloktí bez následků, cca v roce 1980 

zlomenina karpálních kůstek levé ruky, několikanásobné drobné úrazy pravého 

kolenního kloubu již od dětství se sádrovou fixací. V roce 2000 polytrauma -

zlomenina raménka kosti pánevní a ruptura spony stydké při seskoku padákem ( 

řešeno kostními štěpy ), pohmoždění páteře při seskoku. V prosinci 2004 údajně při 

pádu na lyžích opět ruptura předního zkříženého vazu vpravo, která byla řešena 

plastikou v lednu 2006. Ke všem úrazům došlo při sportu. 

Dětská onemocnění - lehký zápal plic, neštovice, na jiná onemocnění si nevzpomíná. 

Gynekologická anamnéza- menstruace pravidelná, lx těhotenství a spontánní potrat 

v srpnu 2004, užívá antikoncepci, anamnesticky vaginitidy 

Alergická anamnéza- kalafuna, thiuramové substance 

Farmakologická anamnéza- antikoncepce 

Sociální anamnéza- všeobecně sport, i adrenalinové sporty, žije v domě ve 3. patře 

bez výtahu, žije s přítelem 

Pracovní anamnéza- pracuje v kanceláři, převážně sedavé zaměstnání 

Abusus- nekouří, alkohol příležitostně 

Nynější onemocnění: 2.1.2006 byla provedena plastika předního křížového vazu 

pravého kolene v ÚVN po zhruba ročních bolestech kolenního kloubu. Bolesti 

pravého kolene jsou mírné, přichází spíše v odpoledních hodinách či večer, při 

námaze je bolest přiměřená. Chodí o dvou francouzských holích třídobou chůzí, noha 

není ještě plně zatěžována. Stěžuje si na časté křeče v levém stehně a pravé hýždi při 

chůzi do schodů. 

4.3.1. Výpis ze zdravotní dokumentace: 

1.1.2006 MUDr. Fousek - přijímací protokol - v interním vyšetření nejsou žádné 

patologické nálezy; vyšetření pravého kolenního kloubu - je zde snížená citlivost 
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parapatelámě laterálně, svalová síla stehenních svalů je bilaterálně symetrická. 

Hybnost v P kolenním kloubu je plná, v krajních polohách citlivá. Manévry na 

laterálním menisku pozitivní, popliteální jamka není bolestivá. Postranní vazy 

kolenního kloubu jsou pevné, patela nelaterizuje, příznak přední zásuvky pozitivní. 

Na PDK senzitivní a motorická inervace bpn, bez TEN a bez varixů. 

2.2.2006 MUDr. Chino - operace - artroskopická plastika předního křížového vazu 

P kolenního kloubu. Štěp pro plastiku odebrán z ligamentum patellae v P. 

Souhrn hospitalizace - pooperační období bylo bez vážnějších komplikací, rána je 

klidná. Byla zahájena RHB - cvičení aktivní i pasivní. Hybnost v P kolenním kloubu 

O- 90, stabilita je dobrá. Pacientka chodí s dopomocí francouzských holí. 

19.1. pplk. MUDr. Petr Horka - nález objektivní - Chůze o dvou francouzských 

holích, extense P kolenního kloubu -1 o o, flexe 90° aktivně, 100° pasivně, oslabení 

stehenního svalstva, jizva po plastice LCA je zhojená, bez známek algodystrofie. 

4.3.2. Předchozí rehabilitace: 

Před dvěma lety navštěvovala pacientka rehabilitační oddělení Ústřední vojenské 

nemocnice ve Střešovicích. Rehabilitace byla po úrazu na lyžích, kdy došlo k ruptuře 

LCA vpravo. Rehabilitaci si pacientka chválí, kolenní kloub byl svalově stabilizován 

pro následnou plastiku. Jiná předchozí rehabilitace nezjištěna. 

4.3.3. Indikace k rehabilitaci: 

Pplk. MUDr. Horka- vířivá koupel na pravé koleno, 36 °C, 15 min., 10x denně a 

10x obden 

- Kineziologický rozbor,goniometrie kolenního kloubu, úprava 

bolesti kolenního kloubu, mobilizace pately, LTV, PIR flexorů a extensorů kolenního 

kloubu, nácvik chůze. Vše 10 x denně a 10x obden 

4.4. STATUS PRAESANT: 

Pacientka přichází o dvou francouzských holích třídobou chůzí, bolesti má pouze 

mírné při námaze, bolesti jinak přicházejí spíše v odpoledních hodinách nebo večer. 

Bolesti jsou tupého charakteru v oblasti pravého kolenního kloubu. Rozsah pohybu 

v pravém kolenním kloubu je omezen do flexe i extenze. Pravá dolní končetina 
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držena v semiflexi v kolenním kloubu. Pacientka má úlevovou polohu vleže na 

zádech či v sedě, kdy si P kolenní kloub podkládá např. polštářkem. 

4.5. DIFERENCIÁLNÍ ROZVAHA: 

• Protože nejčastější příčinou poškození LCA je úraz, je tento aspekt brán jako 

nejpravděpodobnější příčinou poranění kolene, které se již v anamnéze 

potvrdilo. 

• K poškození LCA mohlo dojít také v důsledku předchozích několika 

poranění kolene, a tím i k oslabení dynamických stabilizátorů, čímž se 

oslabila dynamická stabilizace kolenního kloubu a předpoklad k poranění 

LCA zde několikanásobně vzrostl. 

• Již v teoretické části je zmínka o rozdílech mezi ženským a mužským 

kolenním kloubem, kdy ženské koleno má tendenci se spíše "zavěšovat do 

vazů" a poměry hormonů mají vliv na složení a funkci vaziva, tedy je zde 

možné brát v potaz i jako původní spouštěcí mechanismus problémů 

pacientky s kolenním kloubem právě predispozice žen k poranění měkkých 

struktur kolenního kloubu. 

• U takového poranění s následným operačním řešením lze předpokládat: 

o Výrazně sníženou svalovou sílu jak flexorů, tak extensorů kolenního 

kloubu. 

o Omezený rozsah pohybu v kolenním kloubu jak do flexe tak do extense. 

o Pacientka je relativně brzo po operačním zákroku, proto očekávám otok 

měkkých tkání, omezenou pohyblivost kůže a podkoží v oblasti P 

kolenního kloubu. 

o Změna v propriocepci a následná změna ve stabilizaci kolenního kloubu 

s výrazně změněným stereotypem chůze, kdy předpokládám minimální 

zatěžování PDK a chůzi pomocí opory holí. 

o Očekávám změny v postavení pánve a trupu odvíjené ze změny postavení 

v P kolenním kloubu, tím také dojde ke svalovým dysbalancím, kde 

očekávám zvýšený tonus převážně v oblasti svalů L kyčelního kloubu a 

celkově svalů LDK, která bude momentálně více zatěžována. 
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o Pravděpodobně bude omezená kloubní vůle P pately všemi směry, 

možnost je i omezení kloubní vůle hlavičky fibuly. 

o Změněné délky končetin a poruchu čití v oblasti P kolenního kloubu 

nepředpokládám, ale možnost nemohu vyloučit. 

4.6. VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 

Stoj: 

Statické vyšetření 

( provedeno orientačně, pacientka nevydrží delší dobu stát bez opory o hole, pravá 

DKje ve flexi v kolenním kloubu) 

Vyšetření stoje zezadu- sešikmení pánve vpravo, levý femur v mírné vnitřní rotaci, 

hypertrofie gluteálního svalstva vlevo, levá Achillova šlacha je zůžená, napjatá a 

hyperemická; více výrazný thorakobrachiální trojúhelník vlevo ( usuzuji na 

kompenzaci stoje s flektovanou pravou DK ), dolní úhly lopatek jsou v rovině, 

mezilopatkové svalstvo normotonie s normotrofií, mírná hypertonie trapézového 

svalstva vpravo. 

Vyšetření stoje zepředu- oploštělá příčná klenba nožní bilaterálně více v P, podélná 

klenba nožní mírně snížena bilaterálně, opět více v P, pravá patela volná 

laterolaterálně, levá patela omezený pohyb laterolaterálně. Hypotrofie quadriceps 

femoris pravé strany, břišní svalstvo v normotonii, levá klavikula prominuje, pravé 

rameno postaveno kraniálněji ( usuzuji na kompenzaci stoje s pokrčenou pravou 

DK), mírná protrakce ramen. 

Vyšetření stoje zboku - zvýšená bederní lordóza s posunem do oblasti ThL 

přechodu, mírně oploštělá Th páteř, hlava držena v mírném předsunu. 

Vyšetření pomocí olovnice: 

• olovnice spuštěná z occiputu - oploštělá Th páteř a mírně zvětšená bederní 

lordóza s posunutím do oblasti ThL přechodu; olovnice směřuje vpravo od 

tělesné osy asi 2 cm od gluteální rýhy ( usuzuji na důsledek stoje 

s flektovanou pravou DK) 

• olovnice spuštěná ze zevního zvukovodu - osa olovnice prochází ramenním 

kloubem, kyčelním kloubem a jde poté cca 2 cm před zevní kotník 
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• olovnice spuštěná z procesus xyphoideus- břicho neprominuje, osa olovnice 

jen velmi mírně směřuje doprava od středové osy těla 

Dynamické vyšetření: 

- zkouška předklonu- plynulý, omezený rozvoj páteře v ThL přechodu 

- zkouška záklonu - hypermobilita v horní Th páteři, v ThL přechodu rozvoj páteře 

mírně omezený, v bederní části páteře rozvoj plynulý 

- zkouška úklonu - úklon doprava větší cca o 5 cm, při úklonu doleva výrazný 

nerozvoj ThL přechodu se zalomením v LS oblasti 

- Thomaj erova zkouška - + cca 5 cm 

- Trendelenburgova zkouška - neprovedeno 

-Stoj na dvou vahách- (pacientka ulevuje pravou DK)- P =ll kg+/- lkg 

L=44kg+/-lk 

Chůze: 

Pacientka chodí s oporou dvou francouzských holí třídobou chůzí. Chůze je 

rytmická, délka kroku PDK je delší. Při chůzi nedochází k extensi v P kolenním 

kloubu - pacientka nese váhu především na špičce PDK. Odvíjení chodidel od 

podložky vázne. Nedochází k odvíjení po laterální straně chodidla, ale z celé plochy 

se zvýšením zatěžováním vnitřní strany chodidel. Modifikovaná chůze 

nevyšetřována. 

Vyšetření antropometrické: 

Tab.č. 1 Hodnoty antropometrického vyšetření DKK při vstupním vyšetření 

P (v cm) L (v cm) 

Dolní končetina- délky Funkční délky dolní končetiny 82 82 

Anatomická délka dolní končetiny 80 80 

Délka stehna 42 42 

Délka bérce 32 32 

Délka nohy 22,5 22,5 
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Dolní končetina- obvody Obvod stehna 15 cm nad patelou 42,5 47 

Obvod stehna přes vasty 35,5 37 

I 
Obvod přes koleno 

I 
35 34 

Obvod přes tuberositas tibie 31 30 

Obvod lýtka 36 36 

Obvod přes kotníky 24 24 

Obvod přes hlavičky metatarsů 21 21 

Vyšetření svalové síly (dle Jandy): 

Tab.č. 2 Vyšetření svalové síly DKK při vstupním vyšetření dle Jandy. (vysvětlivky: B- bolest, OP

omezený pohyb). 

kloub pohyb pravá levá ll 
Kyčelní kloub Flexe 4 5 

Extense 4+ 5 

Abdukce 4+ 5 

Addukce 3+ 5 

Zevní rotace ll 4 B 5 

Vnitřní rotace 4 5 

Kolenní kloub Flexe 3 OP 5 

Extense 40P 5 

Hlezenní kloub Flexe při extensi kolenního kloubu 4+ 5 

Flexe s flexí kolenního kloubu 5 5 

Inverse s dorsální flexí 5 5 

Inverse s plantámí flexí 5 5 

Everse 5 5 

prsty Flexe MP 5 5 

Flexe IP1 5 5 

Flexe IP2 5 5 

Extense 5 5 
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Abdukce 5 5 

Addukce 5 5 

palec Flexe 5 5 

extense 5 5 

Vyšetření goniometrické: 

Tab.č. 3 Hodnoty vyšetření kloubního rozsahu při aktivním pohybu DKK při vstupním vyšetření 

(vysvětlivky B- bolest) 

kloub pohyb Pravá (0
) Levá CO) 

Kyčelní kloub Flexe ( s extensí kolenního kloubu ll o 100 

Flexe ( s flexi kolenního kloubu) 125 130 

Extense 15 20 

Abdukce 40 45 

Addukce 30 30 

Zevní rotace 35 40 

Vnitfuí rotace 20B 40 

Kolenní kloub Flexe 90 120 

Extense -10 o 
Hlezenní kloub Dorsální flexe 10 15 

Plantámí flexe 25 30 

Inverse plná plná 

Everse plná plná 

Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy): 

• m. iliopsoas p o L o 
• m. triceps surae p 1 L o 
• m. soleus p o L o 
• m.quadriceps femoris p 1 L o 
• flexory kolenního kloubu p 1 L o 
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• vzpřimovače trupu 

Vysvětlivky 

O - není zkrácení 

1 - mírné zkrácení 

2 - velké zkrácení 

o 

Vyšetření měkkých tkání v oblasti P kolenního kloubu: 

Otok v oblasti P kolenního kloubu je jen velmi mírný. Jizva je klidná, zhojená, 

vedená kraniokaudálně v oblasti P kolenního kloubu, spíše kaudálněji a více 

mediálněji o velikosti 5 cm. Jizva je špatně oddělitelná od podkoží, palpačně není 

citlivá, mírně hyperemická. V oblasti P kolenního kloubu jsou dále jizvy staršího 

data. Jedna vedena kraniokaudálně v mediální čáře P kolenního kloubu na přední 

straně o velikosti zhruba 15 cm (jizva po sutuře LCA); druhá vedena kraniokaudálně 

na laterální straně P kolenního kloubu na přední straně o velikosti cca 4cm. Dále jsou 

zde dvě drobné ranky ještě se stropovou zátkou po artroskopii. 

Kůže a podkoží v oblasti P kolenního kloubu jsou méně protažitelné a oddělitelné 

od ostatních tkání. Vyšetření volnosti podkoží a fasciíí P stehna -"ohníček"- fascie 

a podkoží volné, na bérci je omezená posunlivost na zadní ploše lýtka. 

Vyšetření kloubní vůle: 

Tab.č. 4 Tabulka hodnotící kloubní vůli pately a hlavičky fibuly při vstupním vyšetření. 

Směr kloubní 
Lokalizace Pravá Levá 

vůle 

Volná kloubní 
Patela Kaudálně Kloubní vůle omezena 

vůle 

Kloubní vůle omezena Volná kloubní 
Kraniálně 

mírně vůle 

Kloubní vůle omezená Volná kloubní 
Laterálně 

mírně vůle 

Mediálně Kloubní vůle omezená Volná kloubní 
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mírně vůle 

Hlavička Volná kloubní 
Ventrálně Volná kloubní vůle 

fibuly vůle 

Volná kloubní 
Dorsálně Volná kloubní vůle 

vůle 

Palpace svalů a trigerr pointů: 

Tab.č. 5 Tabulka hodnotící palpační změny ve svalech DKK při vstupním vyšetření 

Svaly Pravá strana Levá strana 

m. Triceps surae Mírná hypotonie Hypertonie s hypertrofií 

m. Soleus Bpn Bpn 

Adduktory kyčelního 

kloubu 
Bolest, mírná hypotonie Bpn 

m. Tensor fascie latae Bpn Bpn 

m. piriformis Bpn Bpn 

m. iliopsoas Bpn Bpn 

m. biceps femoris Mírná hypertonie Bpn 

Semisvaly 
Silná hypertonie, četné 

Bpn 
TrP 

m. quadriceps femoris Hypotrofie, hypotonie Hypertonie 

Gluteální svalstvo Bpn 
Hypertrofie a mírná 

hypertonie 

Periostové body dle Lewita: 

Tab.č. 6 Vyšetření periostových bodů dle Levita při vstupním vyšetření (vysvětlivky: B- bolest, MB 

-mírná bolest). 

Lokalizace Pravá strana Levá strana 

Hlavička fibuly MB BezB 

Pes anserinus tibiae B BezB 
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Úpony kolaterálních vazů mediálně MB 

Upony kolaterálních vazů laterálně BezB 

Horní okraj patelly BezB 

Hrbol sedací kosti BezB 

Neurologické vyšetření (Z. Ambler ): 

Reflexy (segmentová inervace ) 

• patellární reflex ( L2 - L4 ) P - neprovedeno 

• reflex Achillovy šlachy ( L5 - S2 ) P - normoreflexie 

• plantární reflex ( L5- S 2 ) P - normoreflexie 

Bez B 

BezB 

BezB 

BezB 

L - normoreflexie 

L - normoreflexie 

L - normoreflexie 

Povrchové čití- na LDKje povrchové čití zachováno ve všech dermatomech 

- na PDK dermatom L4 - na laterální ploše kolenního kloubu 

hypestézie na taktilní podnět, v dermatomu L4 na přední ploše kolenního kloubu 

mírná hyperestézie na algický podnět v oblasti jizvy. Ostatní dermatomy na DK bez 

poruch povrchového čití. 

Hluboké čití 

• polohocit- nastavení DF hlezna- bpn bilaterálně 

- nastavení flexe kolenního kloubu- bpn bilaterálně 

• pohybocit -provedení flexe kolenního kloubu - bpn bilaterálně 

4.6.1. Závěr vstupního vyšetření: 

Z vyšetření stoje je hlavně patrné, že pacientka kompenzuje flekční držení P 

kolenního kloubu a tím zde lze nalézt několik odchylek od normy. Sešikmení pánve 

vpravo a zvýšený thorakobrachiální trojúhelník vlevo je toho asi nejjasnějším 

důkazem. Proto lze očekávat i zvýšený tonus m. quadratus lumborum. To vše ještě 

podtrhuje kraniálněji postavené P rameno a zvýšený tonus a trofika trapézového 

svalu v P. Nalezla jsem také zvýšené napětí Achillovy šlachy a její zúžení vlevo a 

výraznou hypertrofii gluteálního svalstva a extensorů kolenního kloubu vlevo. To vše 

ukazuje na přetěžování této končetiny a přenesení váhy na L stranu. Nepohyblivost 

L pately při stoji připisuji extrémnímu zatížení LDK a hypertonii m. quadriceps 
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femoris. Vleže při vyšetření kloubní vůle je patela volná. Na více zatěžovanou LDK 

ukazuje i stoj na dvou vahách, kdy LDKje zatěžovaná 4x více. 

Protrakce ramenních kloubů a předsunuté držení hlavy ukazuje na možné 

přetěžování svalů oblasti krční páteře a jejich svalové dysbalance. Tato partie ovšem 

nebyla více vyšetřena, proto bych tuto oblast zahrnula do dlouhodobého plánu. 

Při dynamických zkouškách se projevila snížená mobilita páteře v oblasti ThL 

přechodu. Protože při vyšetření s olovnicí se ukázalo, že lordóza L páteře je zvýšena 

a prodloužená do oblasti ThL přechodu, usuzuji, že je to důsledek oslabení 

gluteálního svalstva a oslabení paravertebrálního svalstva oblasti L páteře, kdy se 

jako sekundární znak objeví anteverze pánve. Ta je zde však v normě. Poté bych 

nerozvíjení ThL přechodu při dynamických zkouškách přisoudila možné blokaci této 

oblasti, ale spíše přetěžování svalstva oblasti ThL přechodu na úkor nižších 

segmentů. 

Odchylky od normy při zkouškách s olovnicí jsou následky stoje s flexí v P 

kolenním kloubu, kdy olovnice směřuje mírně doprava. To, že olovnice spuštěná ze 

zevního zvukovodu směřuje před zevní kotník, je ukázkou posunutí těžiště mírně 

vpřed (lze také uvažovat o návyk způsobený chůzí o francouzských holích). 

Chůze pacientky je plně závislá na jejím stavu. Plné zatěžování PDK je ještě 

v tomto období kontraindikováno, proto je zde plná opora o francouzské hole. 

Ovšem špatné odvíjení plosek od podložky se zatěžováním vnitřní strany chodidla 

bude mít jistě dopad i na následnou chůzi bez opory holí. Špatnému stereotypu chůze 

taky nasvědčuje zborcená klenba nožní. 

Z antropometrického vyšetření je patrné výrazné oslabení stehenního svalstva, 

kdy obvod 15 cm nad patelou činí rozdíl 4,5 cm. Obvody v oblasti P kolenního 

kloubu jsou mírně větší než vlevo- lze usoudit na mírný otok, který opticky není 

patrný. Délky končetin jsou stranově shodné. Sníženou svalovou sílu na P straně poté 

ověřil svalový test ( dle Jandy ), kdy byla oslabena svalová síla u svalů kyčelního 

kloubu P strany ve všech směrech a u svalů kolenního kloubu je svalová síla snížená 

hlavně do flexe, kdy je také omezený pohyb v kolenním kloubu jak do flexe, tak do 

extense. To se ověřilo ve vyšetření goniometrickém, kdy je patrný i mírně omezený 

aktivní rozsah pohybu v kloubu kyčelním do vnitřní rotace s bolestí. Bolest může 
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ukázat na svalové dysbalance svalů kyčelního kloubu v P. Celkově mírně snížený 

rozsah pohybu v kyčelním kloubu přisuzuji i snížené svalové síle svalů P kyčelního 

kloubu. 

Při vyšetření zkrácených svalů ( dle Jandy) se objevilo mírné zkrácení pravého 

m. triceps surae, které lze očekávat při stoji na špičce PDK, kdy je permanentní 

plantární flexe hlezna. Zkrácení je však velmi malé. Levý m. triceps surae je sice 

v hypertonu a Achillova šlacha je napjatá, ale zkrácení zde není. Odpovídá to stavu 

více zatěžované končetiny. Zkrácení flexorů a extensorů P kolenního kloubu jsou zde 

předpokládány již jako diferenciální rozvaha, kdy je pro zkrácení předpoklad jako je 

předpoklad pro omezení flexe a extense v kolenním kloubu. 

Při vyšetření měkkých tkání oblasti P kolenního kloubu je výsledek úměrný stavu 

po operaci. Otok je mírný a jizva klidná a zhojená, je omezená její volnost. Je ale 

předpoklad, že při terapii se tyto potíže odstraní. Omezená pohyblivost a posunlivost 

fascie a podkoží na zadní straně lýtka opět odpovídá přetížení LDK. 

Omezení kloubní vůle pately P strany je již zavzato v diferenciální rozvaze, kdy 

se tento fakt jen potvrdil. Podíl na tom má svalová dysbalance svalů kolenního 

kloubu a změna konfigurace měkkých tkání P kolenního kloubu. 

Palpační vyšetření ukázalo na hypotonii a hypotrofii extensorů P kolenního 

kloubu a hypotonii adduktorů P kyčelního kloubu a hypotonii P triceps surae. To 

odpovídá i snížení svalové síly pro dlouhodobé odlehčení PDK. Hypertonie m. 

triceps surae LDK ukazuje na jeho přetěžování a přenesení váhy těla na L stranu. Pro 

hypertonii flexorů P kolenního kloubu usuzuji i na následné omezení flexe v P 

kolenním kloubu. Bolestivý bod hlavičky fibuly a pes anserinus v P nejspíše souvisí i 

s palpačními nálezy na flexorech P kolenního kloubu. Bolest mediálního úponu 

kolaterálních vazů pravděpodobně souvisí se stavem po operaci a v anamnéze je 

uveden problém s mediálním meniskem (blíže neurčeno ). 

V neurologickém vyšetření nebyla zjištěna výrazná patologie Porucha čití 

v oblasti dermatomu L4 PDK oblasti P kolenního kloubu pacientka udává, že 

porucha byla již před operací. 
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4.7. KRÁTKODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN: 

• Uvolňování měkkých tkání oblasti P kolenního kloubu, tlaková masáž na 

jizvu, urychlit regeneraci jizvy a uvolnit jizvu od podkoží. 

• Uvolnit pohyblivost pately do laterolaterálního směru a do směru 

kraniokaudálního. 

• Zvětšování rozsahu pohybu v kolenním kloubu P strany do flexe a do 

extense. 

• Zvyšovat svalovou sílu flexorů a extensorů kolenního kloubu P strany a 

dosáhnout normotrofie těchto svalů ve srovnání s levou stranou. 

• Snížit tonus svalstva na zadní straně stehna a protahovat tuto skupinu svalů. 

• Normalizovat svalovou sílu v oblasti P kyčelního kloubu. 

• Navodit správný stereotyp chůze o francouzských holích. 

4.8. DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN: 

• Nadále pokračovat v uvolňování jizvy v oblasti P kolenního kloubu. 

• Zvyšovat rozsahy v kolenním kloubu do flexe a extense postupně do 

fyziologických norem. 

• Zvýšit svalovou sílu a svalovou trofiku extensorů a flexorů P kolenního 

klubu. 

• Postupně zvyšovat stupně zatěžování PDK. 

• Postupný nácvik chůze bez opory holí. 

• Věnovat se senzomotorickému cvičení a navodit opět správný stereotyp 

chůze a obnovit příčnou i podélnou klenbu nožní. 

• Upravit svalové dysbalance v oblasti pánve a tím navodit správné 

fyziologické postavení pánve, které je narušeno dlouhodobým odlehčením 

PDK při chůzi a semiflexí v P kolenním kloubu. 

• Dovyšetřit si řádně kineziologický rozbor a věnovat se oblasti krční a horní 

hrudní páteře, upravit předsunuté držení hlavy a protrakční držení ramen. 
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4.9. NÁ VRH TERAPIE: 

• FT - vířivá vana P kolenního kloubu 15 mm., teplota 36°C, vždy před 

začátkem LTV. 

• Měkké techniky oblasti P kolenního kloubu - uvolnění jizvy , tlaková masáž 

jizvy, uvolnění kůže a podkoží oblasti P kolenního kloubu, míčkování P 

kolenního kloubu pro snížení mírného otoku. 

• Měkké techniky oblasti flexorů P kolenního kloubu pro snížení jejich 

hypertonu, masáž, hlazení dle Hermachové. 

• Mobilizace pately všemi směry. 

• Postizometrická relaxace s protažením pro flexory a extensory P kolenního 

kloubu. 

• Posilování svalů P kolenního kloubu, posílit adduktory P kyčelního kloubu a 

rotátory kyčelního kloubu s využitím overballu, therabandu, využití techniky 

PNF. 

• Rytmická stabilizace P kolenního kloubu pro správnou aktivaci propriocepce 

a vhodné zapojení svalstva kolenního kloubu a tím zvýšení jeho stabilizace. 

• Nácvik správného stereotypu chůze, nácvik správného odvíjení plosky od 

podložky. 

• Senzomotorická cvičení, nácvik malé nohy dle Jandy a cvičení na labilních 

plochách. 

• Jízda na rotopedu bez zátěže. 

4.10. PRŮBĚH TERAPIE: 

4.10.1. Návštěva 1. pátek 20.1.2006 ( 9:00- 10:30) 

Aktuální stav 

• Subjektivně- pacientka bez bolesti, pocit tuhosti v P kolenním kloubu 

• Objektivně- viz. vstupní vyšetření 

Cíl dnešní terapeutické jednotky- Dnešním cílem rehabilitace je především seznámit 

pacientku s průběhem celé rehabilitace. Po provedení kompletního vstupního 

vyšetření je mým cílem uvolňování měkkých tkání oblasti P kolenního kloubu, 

uvolňování kůže a podkoží, dále uvolnit jizvu a podpořit její regeneraci. Dalším 

cílem je uvolňovat patelu do všech směrů. Budu se snažit o zvyšování kloubního 
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rozsahu v P kolenním kloubu do flexe a extenze, normalizovat svalový tonus svalů P 

kolenního kloubu, odstranit případné TrP ve svalech PDK, posilovat flexory a 

extensory P kolenního kloubu, posilovat adduktory a abduktory P kyčelního kloubu. 

Na závěr instrukce pacientky pro domácí cvičení. 

Provedená terapie- provedeno vstupní vyšetření 

FT- dnes vířivá vana P kolenního kloubu neprovedena 

LTV- tlaková masáž jizvy, uvolňování jizvy od podkoží," esíčka", měkké techniky 

pro uvolnění kůže a podkoží a svalových struktur v oblasti P kolenního kloubu. PIR 

s protažením flexorů P kolenního kloubu vleže na zádech, PIR s protažením 

semisvalů v P vleže na zádech. Zvětšování rozsahu pohybu do extense v kolenním 

kloubu v P vsedě na lůžku, bérce svěšené přes okraj lehátka pomocí PIR 

s protažením. Mobilizace pately do všech směrů. Posilování m. quadriceps femoris P 

strany izometricky vleže na zádech, posilování m. quadriceps femoris proti odporu. 

Autoterapie - pacientka zainstruována - tlaková masáž jizvy, promašťování jizvy 

uvolňování jizvy, protahování extensorů P kolenního kloubu vleže na břiše pomocí 

ručníku či švihadla spolu se zvětšováním rozsahu pohybu do flexe v kolenním 

kloubu, posilování extensorů P kolenního kloubu izometricky vleže na zádech, a 

dynamicky vsedě s odporem. Postupně budou přidávány prvky pro autoterapii. 

Výsledek 

• Subjektivně- pacientka odchází z terapie bez bolesti. Terapii snáší dobře. Při 

izometrické kontrakci m. quadriceps femoris P strany se občas vyskytla křeč 

v semisvalech P strany. Po protažení křeč zmizela. 

• Objektivně - po tlakové masáži a uvolňování Jizvy došlo k výrazné 

hyperémii, při zvyšování rozsahu do flexe v P kolenním kloubu pomocí PIR 

s protažením došlo k mírnému uvolnění a zvětšení rozsahu v kolenním 

kloubu, které se ale po jiném cvičebním prvku vrátilo zpět. K výrazným 

změnám dále při terapii nedošlo. Pacientka je spolupracující, aktivní. 
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4.10.2. Návštěva 2. pondělí 23.1.2006 ( 11:45- 12:45) 

Aktuální stav 

• Subjektivně - v noci se vyskytly křeče na zadní straně stehna, bolest se 

nevyskytuje, stále pocit tuhosti v kolenním kloubu. 

• Objektivně- od první návštěvy celkově stav nezměněn, extense kolenní -10°, 

flexe kolenní 90°, výrazná hypertonie semisvalů P strany. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky - Cílem terapie bude pokračovat v uvolňování 

měkkých tkání, kůže a podkoží v oblasti P kolenního kloubu, hlavně v oblasti jizvy. 

Podpořit prokrvení jizvy a tím urychlit její hojení. Poté bude cílem uvolnit 

pohyblivost pately P strany do všech směrů. Dále je třeba zvětšovat rozsah pohybu 

do flexe a extense v P kolenním kloubu, normalizovat tonus m. semitendinosus a m. 

semimembranosus, normalizovat tonus adduktorů kyčelního kloubu P strany. Také se 

zaměřit na posilování extensorů P kolenního kloubu, posilování adduktorů kyčelního 

kloubu. 

Provedená terapie- FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV - Měkké techniky oblasti P kolenního kloubu - uvolňování kůže a podkoží, 

tlaková masáž jizvy, uvolňování jizvy tzv. "esíčka". Mobilizace pately směrem 

laterolaterálním a směrem kraniokaudálním. Postizometrická relaxace s protažením 

do flexe v kolenním kloubu P strany vleže na břiše. Protahování semisvalů P strany 

vleže na zádech. Posilování extensorů P kolenního kloubu izometricky vleže na 

zádech. 

Autoterapie - pacientka instruována předešlou návštěvu o terapii jizvy, o posilování 

m. quadriceps femoris izometricky a o protahování extensorů kolenního kloubu P 

strany. Jiná cvičení pro domácí terapii zatím nepřidána. 

Výsledek 

• Subjektivně - pacientka udává křeče na zadní straně stehna při izometrické 

kontrakci m. quadriceps femoris. Jinak při terapii se bolesti nevyskytují, 

pacientka při odchodu z terapie udává volnější chůzi, cítí se po terapii dobře. 

• Objektivně - po vířivé vaně P kolenního kloubu došlo k mírnému uvolnění 

měkkých tkání oblasti kolenního kloubu, po tlakové masáži jizvy se dostavila 

hyperémie jizvy, jizva je nebolestivá. Mobilizace pately byla úspěšná 

kraniokaudálním směrem, laterolaterálně stále rozsah pohybu vázne. Při 
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zvětšování pohybu v P kolenním kloubu do flexe vleže na břiše se rozsah 

pohybu příliš nezvětšil, po následném natažení PDK v kolenním kloubu je tah 

v semisvalech P strany. 

4.10.3. Návštěva 3. úterý 24.1. 2006 ( 10:00-11:00) 

Aktuální stav 

• Subjektivně - bez bolesti P kolenního kloubu, stále se objevují noční křeče 

zadní strany stehna P strany. 

• Objektivně - svalová síla se oproti 1. návštěvě nemění, rozsah pohybu -

extense -10°, flexe 90°, jizva klidná, volnější. Hypertonie semisvalů P strany 

s palpační bolestivostí. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky- Pokračovat v uvolňování měkkých tkání oblasti P 

kolenního kloubu, uvolnit a urychlit regeneraci jizvy. Dále se budu snažit o uvolnění 

pohyblivosti P pately, hlavně směrem laterolaterálním. Dalším cílem je pokračovat 

ve zvětšování rozsahu pohybu do flexe a extense, pokračovat v posilování svalů P 

kolenního kloubu - m. quadriceps femoris; snížit tonus a relaxovat m. 

semitendinosus a semimembranosus a následně je posilovat, posílit adduktory 

kyčelního kloubu P strany. 

Provedení- FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV - Měkké techniky oblasti P kolenního kloubu - uvolňování kůže a podkoží, 

tlaková masáž jizvy, uvolňování jizvy tzv. "esíčka". Postizometrická relaxace s 

protažením do flexe v kolenním kloubu P strany vleže na břiše. Protahování svalů 

semimembranosus a semitendinosus P strany vleže na zádech. Měkké techniky 

oblasti semisvalů pro uvolnění jejich tonu- míčkování, promasírování zadní strany 

stehna P strany. Posilování extensorů P kolenního kloubu izometricky vleže na 

zádech s pomocí overballu. Posilování adduktorů kyčelních kloubů vleže na zádech 

s flexí v kolenních kloubech pomocí overballu izometricky. Posilování svalů PDK 

pomocí techniky PNF - I. diagonála flekční vzorec varianta s extensí kolenní, 

technika pomalý zvrat výdrž. 

Autoterapie - dále pokračovat v měkkých technikách - tlaková masáž jizvy, 

uvolňování jizvy a okolních tkání, promašťovat jizvu. Posilování m. quadriceps 

femoris izometricky vleže na zádech, posilování adduktorů kyčelního kloubu vleže 
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na boku, protahování semisvalů vleže na zádech, zvětšování rozsahu pohybu do flexe 

v P kolenním kloubu vleže na břiše. 

Výsledek 

• Subjektivně - při izometrických kontrakcích m. quadriceps femoris P strany 

opět dochází ke křečím na zadní straně stehna- cvičení prvku přerušeno; při 

posilování technikou PNF pacientka udává pocit většího protažení P 

kolenního kloubu do extense. 

• Objektivně - Došlo k mírnému uvolnění semisvalů P strany, ale přesto zde 

přetrvává napětí ve svalu a palpační bolestivost. Při provádění izometrie m. 

quadriceps femoris již není křeč na zadní straně stehna, ale je zde stále tah v 

semisvalech . Při provádění posilování pomocí techniky PNF je extense P 

kolenního kloubu výrazně větší než při extendování kolenního kloubu z flexe 

kolenního kloubu. Pacientka spolupracuje, je aktivní. 

4.10.4. Návštěva 4. středa 25.1.2006 ( 11:45- 12: 45) 

Aktuální stav 

• Subjektivně- bolesti P kolenního kloubu se nevyskytují, křeče zadní strany 

stehna v P již nejsou, ale přetrvává pocit tahu v této oblasti a palpační 

bolestivost. 

• Objektivně - mírně zlepšen rozsah pohybu do flexe - 95°, extense 

nezměněna. U svalů extense kolenního kloubu je zvýšena jejich aktivita, 

především vastus medialis. Palpační bolestivost a hypertonie semisvalů v P. 

Nedostatečné propnutí kolenního kloubu při chůzi do extense. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky - Stále se věnovat uvolňování měkkých tkání 

oblasti P kolenního kloubu, uvolnit jizvu, zlepšit pohyblivost P pately 

laterolaterálním směrem. Zvyšovat rozsah pohybu kolenního kloubu do flexe a 

extense a uvolnit napětí a protáhnout semisvaly P strany. Dále je cílem posilovat 

svaly P kolenního kloubu, gluteální svalstvo, svaly kyčelního kloubu - adduktory, 

abduktory a zevní rotátory P strany. Upravit stereotyp chůze o francouzských holích. 

Provedení- FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV - Měkké techniky oblasti P kolenního kloubu - uvolňování kůže a podkoží, 

tlaková masáž jizvy, uvolňování jizvy tzv "esíčka". Mobilizace pately směrem 
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laterolaterálním.Posilování m. quadriceps femoris P strany izometricky s pomocí 

overballu vleže na zádech, posilování m. quadriceps P strany proti odporu vsedě na 

lůžku proti odporu. Dále byla provedena PIR extensorů P kolenního kloubu 

s následným protažením a zvětšováním rozsahu pohybu do flexe kolenního kloubu 

vleže na břiše. Protahování svalů semimembranosus a semitendinosus P strany vleže 

na zádech. Měkké techniky oblasti semisvalů pro uvolnění jejich tonu - míčkování, 

promasírování zadní strany stehna P strany. Posilování adduktorů kyčelních kloubů 

vleže na zádech s flexí v kolenních kloubech pomocí overballu izometricky. 

Posilování svalů PDK pomocí techniky PNF - I. diagonála flekční vzorec varianta 

s extensí kolenní, technika pomalý zvrat - výdrž - posilování adduktorů kyčelního 

kloubu, zevních rotátorů kyčelního kloubu, extensorů kolenního kloubu. Dále 

nacvičena technika PNF - I. diagonála extenční vzorec - varianta s extensí kolenní. 

Nácvik správného stereotypu chůze o francouzských holích třídobou chůzí s důrazem 

na správné odvíjení plosky nohy od podložky a s důrazem na propínání kolenního 

kloubu při chůzi. 

Autoterapie - Nadále pokračovat v terapii již zadané, s dopomocí rodinných 

příslušníků posilovat m. quadriceps femoris koncentricky proti odporu a protahovat 

flexory kolenního kloubu vleže na zádech. Nacvičit si provedení I. diagonály 

flekčního a extenčního vzorce pro dolní končetinu. Dbát na správný stereotyp chůze 

o francouzských holích. 

Výsledek 

• Subjektivně - pacientka nemá již křeče na zadní straně P stehna, ale přesto 

stále cítí tah a napnutí v této oblasti. Po terapii se cítí dobře, udává mírné 

uvolnění kolenního kloubu P strany. 

• Objektivně- patela P strany je již volnější do laterolaterálního směru. Jizva 

volná, po tlakové masáži hyperemická, nebolestivá. Odpor kladený při 

koncentrickém posilováním. quadriceps femoris je již větší, po několikerém 

provedení pacientka dotáhne pohyb již do téměř plné extense v P kolenním 

kloubu. Tonus semisvalů P strany je stále mírně zvýšen, palpačně jsou citlivé. 

Je mírně zvýšen rozsah pohybu do flexe v kolenním kloubu. Při sebekontrole 

při chůzi je odvíjení plosky od podložky správné, dochází i k mírnému 
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zvětšování extense v kolenním kloubu. Ale musí být stálá kontrola provedení 

pohybu. 

4.10.5. Návštěva5. čtvrtek26.1.2006 ( 10:00-11:00) 

Aktuální stav 

• Subjektivně - stav beze změn. 

• Objektivně- goniometrie je beze změn, přetrvává zatěžování mediální strany 

chodidla při chůzi, extense P kolenního kloubu je při chůzi mírně zvýšena. 

Patela má omezenou kloubní vůli laterolaterálně. Hypertonie semisvalů P 

strany s mírnou palpační bolestivostí. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky- Stále se věnovat uvolňování měkkých tkání oblasti 

P kolenního kloubu, uvolnit jizvu, zlepšit pohyblivost P pately laterolaterálním 

směrem. Budu se snažit o snížení tonu a protažení svalů zadní strany stehna P strany, 

zvyšovat rozsah pohybu kolenního kloubu do flexe a extense. Dále je cílem posilovat 

svaly P kolenního kloubu, gluteální svalstvo, svaly kyčelního kloubu - adduktory, 

abduktory a zevní rotátory P strany. Kontrolovat správný stereotyp chůze o 

francouzských holích .. 

Provedení - FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV- Uvolňování kůže a podkoží oblasti P kolenního kloubu, tlaková masáž jizvy, 

uvolňování jizvy tzv. "esíčka". Mobilizace pately směrem laterolaterálním. 

Posilování m. quadriceps femoris P strany izometricky s pomocí overballu vleže na 

zádech, posilování svalů flexe a extense kolenního kloubu proti odporu. Protahování 

svalů semimembranosus a semitendinosus P strany vleže na zádech. PIR 

s protažením pro flexory kolenního kloubu P strany. Posilování adduktorů kyčelních 

kloubů vleže na zádech s flexí v kolenních kloubech pomocí overballu izometricky. 

Posilování svalů PDK pomocí techniky PNF - I. diagonála flekční vzorec varianta 

s extensí kolenní, technika pomalý zvrat - výdrž - posilování adduktorů kyčelního 

kloubu, zevních rotátorů kyčelního kloubu, extensorů kolenního kloubu. Posilování 

technikou PNF - I. diagonála extenční vzorec - varianta s extensí kolenní pro dolní 

končetinu - posilování technikou pomalý zvrat a dále pomocí této diagonály 

protažení svalů zadní strany stehna P strany technikou kontrakce- relaxace. Dále 

provedeno posilování svalů kolenního kloubu P strany pomocí techniky rytmická 
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stabilizace - vleže na zádech s flexí kolenní, chodidlo tlačí do overballu a 

vychylování kolenního kloubu všemi směry. Pacientka se snaží koleno udržet na 

místě. Totéž provedeno vleže na břiše s flexí kolenní. 

Autoterapie - Stále pečovat o jizvu - tlaková masáž Jizvy, uvolnění jizvy a 

promašťovat jizvu. Pokračovat v ízometrickém posilování m. quadriceps femoris P 

strany vleže na zádech, vleže na břiše, kdy nártem tlačíme do overballu a snažíme se 

zároveň propínat kolenní kloub. Pokračovat ve zvětšování rozsahu do flexe 

v kolenním kloubu a protahovat zadní stranu stehna P strany. 

Výsledek 

• Subjektivně - pacientka se cítí dobře, při posilování neJsou bolestí 

v kolenním kloubu, křeče jíž vymizely z oblasti zadní strany stehna P strany, 

napětí semísvalů je mírnější a palpačně méně bolestivé. Posilování pomocí 

techniky PNF pociťuje za náročné, co se týče svalové síly, ale zvládá 

techniku. 

• Objektivně- P patela je volně pohyblivá v laterolaterálním směru, palpačně 

jsou semisvaly ve zvýšeném tonu než na straně levé, ale není to jíž tak velký 

rozdíl jako na počátku terapie. Stále vázne ještě svalová síla extensorů a 

flexorů kolenního kloubu, ale postupné zlepšování lze jíž pozorovat. Při 

aktivní flexí kolenního kloubu P strany je jíž flexe mírně zvětšena -

orientačně 1 00°( pacientka si jíž vleže na břiše chytne pravou rukou špičku P 

nohy). 

4.1 0.6. Návštěva 6. pátek 27.1.2006 ( ll :45- 12:45 ) 

Aktuální stav 

• Subjektivně -pacientka bez bolesti, sama udává pocit větší svalové síly v P 

kolenním kloubu a zvýšenou pohyblivost kolene do flexe. Křeče na zadní 

straně stehna v P vymizely, ovšem místo cítí se zvýšeným napětím. 

• Objektivně - flexe kolenní 95°, extense -10°, svalová síla již viditelně 

zvýšena u extensorů P kolenního kloubu, flexory také mírně zvýšená svalová 

síla. Hypertonus semisvalů P strany mírný. Patela P strany volná. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky- Dnešním cílem je nadále pokračovat v uvolňování 

měkkých tkání oblasti jizvy, její rychlejší regenerace. Dál snižovat tonus v m. 
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semitendinosus a semimembranosus, jejich uvolnění a protažení. Zvyšovat rozsah 

pohybu kolenního kloubu do flexe a extense. Zvyšovat svalovou sílu flexorů a 

extensorů P kolenního kloubu, zvyšovat svalovou sílu adduktorů, abduktorů a 

zevních rotátorů a vnitřních rotátorů P kyčelního kloubu, zvyšovat svalovou sílu 

gluteálního svalstva P strany. Zopakovat nácvik správného stereotypu chůze o 

francouzských holích. 

Provedení- FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV - byly provedeny měkké techniky oblasti jizvy - uvolňování Jizvy 

laterolaterálně, tlaková !llasáž jizvy, uvolňování měkkých tkání oblasti P kolenního 

kloubu. PIR flexorů kolenního kloubu s protažením vleže na zádech, modifikace té 

samé techniky vsedě na lůžku s bérci mimo lehátko. PIR extensorů P kolenního 

kloubu s protažením vleže na břiše. Posilování extensorů kolenního kloubu 

izometricky vleže na břiše s pomocí overballu, posilování extensorů kolenního 

kloubu proti odporu vsedě dle pomocí techniky dle svalového testu. Uvolňovací 

cvičení kolenního kloubu vsedě na židli s pomocí overballu. Dále bylo provedeno 

posilování pomocí techniky PNF - I. diagonála flekční vzorec varianta s extensí 

kolenní, technika pomalý zvrat - výdrž - posilování adduktorů kyčelního kloubu, 

zevních rotátorů kyčelního kloubu, extensorů kolenního kloubu. Posilování 

technikou PNF - I. diagonála extenční vzorec - varianta s extensí kolenní pro dolní 

končetinu - posilování technikou pomalý zvrat a dále pomocí této diagonály 

protažení svalů zadní strany stehna P strany technikou kontrakce- relaxace. 

Rytmická stabilizace P kolenního kloubu vleže na břiše a vsedě na lůžku pomocí 

overballu. Zopakován nácvik správného stereotypu chůze s pomocí francouzských 

holí. 

Autoterapie - Dál pokračovat v zadané autoterapii - péče o JIZVU a posilování 

svalstva P kolenního kloubu, zdůrazněno protahovací cvičení pro flexory a extensory 

P kolenního kloubu a zvyšování rozsahu pohybu v P kolenním kloubu do flexe. 

Výsledek 

• Subjektivně- Pacientka nepociťuje sama výrazné zlepšení, palpačně udává 

mírnější bolest v oblasti flexorů P kolenního kloubu. Při terapii neudává 

známky výraznější bolesti. Opět se objevila křeč ve flexorech P kolenního 
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kloubu v noci, při izometrii extensorů P kolenního kloubu je náznak křečovité 

bolesti v semisvalech. 

• Objektivně - Postupně dochází k uvolnění jizvy, největší tah jizvy je v její 

střední části, konce jizvy jsou již volné. Níže je uvedená tabulka pro 

porovnání vybraných ukazatelů ve výsledku terapie po jednom týdnu 

rehabilitace. 

Tab.č. 7 Tabulka hodnotí vybrané funkční zkoušky sledované během terapie. Zhodnocení je po 6. 

terapii, po týdnu RHB. 

1. návštěva- 20.1. 2006 27.1.2006 
Flexe P 

kolenního 90° 95° 
kloubu 

Extense P 
kolenního - 100 -10° 

kloubu 
ObvodP 

stehna 15 cm 42,5 cm 43 cm 
nad patelou 

Palpace flexorů 
m. biceps femoris mírná m. biceps femoris Bpn, semisvaly 

kolenního 
hypertonie; semisvaly stále výrazná hypertonie, nejsou již 

kloubu 
výrazná hypertonie, četné palpovatelné četné TrP, bolestivost 
TrP a palpačně bolestivé při palpaci je mímějsí 

Svalová síla 
extensorů 

40P 4+0P 
kolenního 

kloubu 
Svalová síla 
flexorů P 

3+0P 4 OP 
kolenního 

kloubu 

4.10.7. Návštěva 7. pondělí 30.1.2006 ( 11:45-12:45) 

Aktuální stav 

• Subjektivně- Bolesti pacientka nijak nepociťuje, při zvýšené námaze cítí tah 

na mediální štěrbině kolenního kloubu vpravo. Při chůzi pociťuje zvýšení do 

extense v koleni a při zatížení pociťuje koleno stabilnější. 

• Objektivně - Při chůzi je extense v koleni prováděna s větším důrazem, ale 

není ještě plná. Flexe kolenního kloubu je 95°. Patela je volná všemi směry, 
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jizva se na jejích koncích již výrazně uvolnila, vázne volnost v jejím středu a 

volnost kůže a podkoží v okolí jizvy. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky- dnešním cílem je nadále uvolňovat jizvu oblasti P 

kolenního kloubu, uvolnit měkké tkáně oblasti P kolenního kloubu, zvyšovat rozsah 

v kolenním kloubu do flexe a extense, posílit svalstvo kolenního kloubu - flexory a 

extensory P kolenního kloubu, posílit svalstvo kyčelního kloubu- gluteální svlastvo, 

adduktory kyčelního kloubu P strany. Dalším cílem je protažení svalů flexorů P 

kolenního kloubu a snížit tonus v m. semitendinosus a m. semimembranosus. Dále je 

cílem správné zapojování svalstva nohy pro správné odvíjení plosky nohy od 

podložky. 

Provedení- FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV - Terapie byla zahájena měkkými technikami oblasti jizvy na P kolenním 

kloubu- provedena tlaková masáž jizvy, uvolňování jizvy laterolaterálně- "esíčka". 

Mobilizace pately není již nutná, patela volná všemi směry. Poté provedeno 

izometrické posilování extensorů P kolenního kloubu pomocí overballu vleže na 

zádech a rytmická stabilizace svalů P kolenního kloubu vleže na zádech pomocí 

overballu. Dále bylo provedeno posilování svalů P kolenního kloubu vleže na zádech 

s bérci mimo stůl - posilování do flexe a extense proti odporu. Vleže na břiše bylo 

provedeno zvyšování rozsahu P kolenního kloubu do flexe. V té samé poloze 

provedena rytmická stabilizace svalů P kolenního kloubu s flexí kolenní 90°. Dále 

provedeno posilování dle PNF - I. diagonála flekční vzorec varianta s extensí 

kolenní a s flexí kolenní - technika pomalý zvrat výdrž. I. diagonála extenční vzorec 

s flexí kolenní - technika pomalý zvrat výdrž. Na konci terapeutické jednotky 

provedeno posilování extensorů kolenního kloubu a adduktorů kyčelního kloubu 

s overballem vsedě na židli, dále nácvik malé nohy a senzomotorická cvičení vsedě 

na židli s nestabilní plochou pod P ploskou. 

Autoterapie - pro autoterapii nadále ponechána tlaková masáž jizvy a uvolňování 

jizvy laterolaterálním směrem. Pokračovat v izometrickém posilování extensorů P 

kolenního kloubu a v posilování flexorů a extensorů P kolenního kloubu proti 

odporu. Dále se doma věnovat zvyšování rozsahu pohybu v P kolenním kloubu do 

flexe vleže na břiše. Dále pokračovat v protahování flexorů P kolenního kloubu vleže 

na zádech. Přidán nácvik malé nohy vsedě na židli. 
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Výsledek 

• Subjektivně - pacientka je při terapii bez výrazných bolestí, terapii snáší 

velmi dobře, křeče v oblasti flexorů kolenního kloubu při izometrickém 

cvičení extensorů kolenního kloubu se již nevyskytují. Při rytmické 

stabilizaci P kolenního kloubu při kladení odporu laterolaterálně cítí 

pacientka mírnou bolest v oblasti mediální štěrbiny P kolenního kloubu. 

• Objektivně - Nedošlo k výrazným změnám v rozsahu pohybu v P kolenním 

kloubu, ovšem při důkladném propínání kolenního kloubu s izotonickou 

kontrakcí extensorů kolenního kloubu dochází k výraznému zvětšení extense 

v P kolenním kloubu, která se ovšem po terapii vrací do původního postavení 

cca -10°. Zlepšení je již pozorovatelné ve svalové síle extensorů kolenního 

kloubu, ovšem troficky stále ještě zaostávají extensory P strany za extensory 

L strany. Síla svalová flexorů P kolenního kloubu je stále omezená, ovšem již 

téměř vymizel hypertonus v oblasti m. semitendinosus a m. 

semimembranosus. Nácvik malé nohy zvládá pacientka dobře, je nutné stále 

korigovat správný sed. 

4.10.8. Návštěva 8. úterý 31.1.2006 ( 10:00-11:00) 

Aktuální stav 

• Subjektivně - stav beze změn 

• Objektivně - velmi výrazně snížen hypertonus v oblasti semisvalů vpravo. 

Došlo k výraznému zlepšení v rozsahu pohybu v P kolenním kloubu do flexe 

a extense a svalová síla se postupně také zvýšila. Při chůzi stále zatěžuje více 

mediální stranu planty, při chůzi je již extense kolenní přijatelná. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky - dnešním cílem je stále uvolňovat jizvu oblasti P 

kolenního kloubu a uvolnit měkké tkáně oblasti P kolenního kloubu.Pokračovat ve 

zvyšování rozsahu P kolenního kloubu do flexe a extense, posílit svalstvo kolenního 

kloubu - flexory a extensory P kolenního kloubu, posílit svalstvo kyčelního kloubu 

- gluteální svlastvo, adduktory kyčelního kloubu P strany. Dalším cílem je protažení 

svalů flexorů P kolenního kloubu. Dále je cílem správné zapojování svalstva nohy 

pro správné odvíjení plosky nohy od podložky- nácvik senzomotoriky a následná 

příprava pro větší zatěžování PDK; nácvik správné chůze o francouzských holích. 
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Provedení - FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV - Terapie byla zahájena měkkými technikami oblasti jizvy na P kolenním 

kloubu- provedena tlaková masáž jizvy, uvolňování jizvy laterolaterálně- "esíčka". 

Provedeno protahování flexorů kolenního kloubu P strany pomocí therabandu vleže 

na zádech. Dále provedeno izometrické posilování extensorů P kolenního kloubu 

pomocí overballu vleže na zádech a rytmická stabilizace svalů P kolenního kloubu 

vleže na zádech pomocí overballu. Pokračovala jsem posilováním svalů P kolenního 

kloubu vleže na zádech s bérci mimo stůl - posilování do flexe a extense proti 

odporu. Vleže na břiše bylo provedeno zvyšování rozsahu P kolenního kloubu do 

flexe. Provedena rytmická stabilizace svalů kolenního kloubu vleže na břiše 

s vychylováním bérce P strany laterolaterálně a v předozadním směru. Dále 

provedeno posilování dle PNF - I. diagonála flekční vzorec varianta s extensí 

kolenní a s flexí kolenní - technika pomalý zvrat výdrž. I. diagonála extenční vzorec 

s flexí kolenní - technika pomalý zvrat výdrž. Ke konci terapeutické jednotky opět 

provedeno posilování extensorů kolenního kloubu a adduktorů kyčelního kloubu 

s overballem vsedě na židli. Poté proveden nácvik malé nohy. Na konci jednotky 

zopakování správného stereotypu chůze a správného odvíjení plosky od podložky a 

propínání kolenních kloubu při kročné fázi chůze s pomocí francouzských holí. 

Autoterapie - Pacientka bude nadále pokračovat v zadané terapii - měkké techniky 

jizvy a posilování extensorů P kolenního kloubu izometricky a izotonicky proti 

odporu, posilování flexorů P kolenního kloubu a zvyšovat rozsah do flexe a extense 

v P kolenním kloubu. Dále se hlavně doma zaměří na nácvik malé nohy a 

doporučena tzv. " píďalka". Stále si bude hlídat správný stereotyp chůze s pomocí 

francouzských holí. 

Výsledek 

• Subjektivně - při terapii se nevyskytují bolesti závažnějšího charakteru, 

pacientka udává, že v odpoledních hodinách předchozího dne se objevily 

silnější bolesti při chůzi v oblasti mediální štěrbiny P kolenního kloubu. Tyto 

bolesti se při terapii nevyskytli. Jinak sama udává zvýšení svalové síly svalů 

kolenního kloubu P strany. 

• Objektivně - Velmi výrazně je snížen tonus v oblasti flexorů kolenního 

kloubu P strany, palpačně je tato oblast téměř nebolestivá, pouze v jednom 
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bodě se citlivost na palpaci zvyšuje ( při svalovém konci, těsně nad 

přechodem svalů ve šlachu ). Při zvyšování rozsahu pohybu v P kolenním 

kloubu se s dopomocí pacientka dostane na cca 1 00° flexe, při aktivním 

provedení po cvičení pro zvyšování rozsahu se dostane pacientka cca na 95°. 

Nácvik malé nohy stále se zapojením flexe prstů nohy. Stále je nutné 

kontrolovat správné odvíjení plosky nohy od podložky a dodržování extense 

v kolenním kloubu při kročné fázi kroku. 

4.10.9. Návštěva 9. středa 1.2.2006 ( 11:45- 12:45) 

Aktuální stav 

• Subjektivně- křeče či pocit zvýšeného napětí v oblasti zadní strany stehna již 

zcela vymizel, při silnější palpaci pacientka ještě stále místo cítí citlivější. 

Jinak stav beze změn. 

• Objektivně- stav beze změn. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky- dnešním cílem je pokračovat v uvolňování jizvy, 

urychlit její regeneraci. Stále zvyšovat rozsah pohybu v P kolenním kloubu do flexe 

a do extense. Posílit svalstvo kolenního kloubu - flexory a extensory, dále posílit 

svalstvo kyčelního kloubu P strany - adduktory a rotátory a gluteální svalstvo. 

Dalším cílem je nácvik malé nohy a zavedení senzomotorického cvičení do jednotky. 

Provedení- FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV - Měkké techniky oblasti jizvy - uvolňování jizvy laterolaterálně, tlaková 

masáž jizvy, uvolňování kůže a podkoží oblasti P kolenního kloubu. Dále jsem 

pokračovala s posilováním extensorů P kolenního kloubu izometricky pomocí 

overballu vleže na zádech, provedena rytmická stabilizace kolenního kloubu P strany 

vleže na zádech s flexí kolenní a podložená ploska overballem. Dále bylo provedeno 

posilování extensorů P kolenního kloubu proti odporu vsedě na lůžku, bérce mimo 

stůl. Poté jsem posilovala pomocí techniky PNF - I. diagonála flekční vzorec 

varianta s extensí kolenní technikou pomalý zvrat výdrž, II. diagonála flekční vzorec 

varianta s flexí kolenní technika výdrž - relaxace - aktivní pohyb. A I. diagonála 

extenční vzorec varianta s flexí kolenní technika pomalý zvrat výdrž. Dále byla 

provedena rytmická stabilizace svalů kolenního kloubu vleže na břiše s flexí P 

kolenního kloubu. PIR pro extensory kolenního kloubu a protažení se zvýšováním 
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pohybu v P kolenním kloubu do flexe. Posilování adduktorů kyčelního kloubu a 

extensorů kolenních kloubů vsedě na židli s overballem. Na závěr jednotky nácvik 

malé nohy vsedě na židli. 

Autoterapie - Pacientka bude nadále pokračovat v zadané terapii - měkké techniky 

jizvy, izometrické posilování extensorů P kolenního kloubu, posilování proti odporu 

flexorů a extensorů kolenního kloubu. Pacientka poučena o cvičení PIR 

a protahování pro zvyšování flexe v kolenním kloubu P strany vleže na břiše. Dále se 

hlavně doma zaměří na nácvik malé nohy a doporučena tzv." píďalka". 

Výsledek 

• Subjektivně- při terapii se nevyskytují závažnější potíže, bolest je minimální 

v oblasti kolenního kloubu, při některém pohybu při rytmické stabilizaci se 

vyskytla bolest v oblasti mediální kloubní štěrbiny kolenního kloubu. Tato 

bolest hned po skončení cviku mizí. Jinak se pacientka cítí dobře, P kolenní 

kloub pociťuje stabilnější a svalstvo P kolenního kloubu silnější. 

• Objektivně - Po PIR a protažení do flexe v kolenním kloubu se výrazně 

zvětšuje rozsah pohybu do flexe. Při posilování svalů kyčelního a kolenního 

kloubu dle techniky PNF je již kladen větší odpor než na začátku terapie -

svědčí o zvyšování svalové síly svalů kolenního kloubu P strany. Nácvik 

malé nohy pacientka zvládá, stále se občas objevuje flexe prstů nohy. 

4.10.10. Návštěva 10. čtvrtek2.2. 2006 ( 10:00-11:00) 

Aktuální stav 

• Subjektivně - Pacientka pociťuje P kolenní kloub volnější, silnější svalstvo 

kolenního kloubu a při zatížení pociťuje koleno stabilnější. Již se neobjevuje 

žádná bolest. Při snaze o plnou extensi v koleni má pocit tuhé nebolestivé 

zarážky v oblasti tuberositas tibiae. 

• Objektivně- Rozsahy P kolenního kloubu- extense -5°, flexe 100°, svalová 

síla flexorů a extensorů odpovídá stupni 4+ dle svalového testu. Jizva je 

zhojená, vázne volnost jizvy v její střední části a volnost kůže a podkoží 

v oblasti jizvy. Chůze je již s vyšším kladením důrazu na zatížení laterální 

strany planty s vyšším propínáním P kolene do extense ( pacientka se stále u 

chůze hlídá). 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky - Cílem dnešní jednotky je stále pokračovat 

v zavedeném cíli - tedy uvolnění měkkých tkání oblasti P kolenního kloubu, 

uvolnění jizvy a urychlit její hojení. Dále pokračovat ve zvyšování rozsahu 

v kolenním kloubu do flexe a extense, zvýšit svalovou sílu flexorů a extensorů 

kolenního kloubu P strany, posílit svaly kyčelního kloubu P strany - adduktory a 

rotátory především. Posílit svaly klenby nožní a optimalizovat hluboký stabilizační 

systém. 

Provedení- FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV - Měkké techniky oblasti jizvy - uvolňování jizvy, tlaková masáž jizvy, 

uvolňování kůže a podkoží oblasti P kolenního kloubu. Poté provedeno posilování 

svalů P kolenního kloubu - extensorů - izometricky vleže na zádech pomocí 

overballu, posilování izotonicky proti odporu vsedě na lůžku. Posilování pomocí 

techniky PNF - I. diagonála flekční vzorec varianta s flexí kolenní technikou pomalý 

zvrat výdrž, I. diagonála flekční vzorec varianta s extensí kolenní, technika pomalý 

zvrat- výdrž a relaxační technika pomalý zvrat - výdrž - relaxace pro m. biceps 

femoris a semisvaly. Dále byla provedena rytmická stabilizace svalů kolenního 

kloubu vleže na břiše s flexí P kolenního kloubu. PIR pro extensory kolenního 

kloubu a protažení se zvýšováním pohybu v P kolenním kloubu do flexe. Na závěr 

jednotky provedena senzomotorická cvičení- nácvik malé nohy vsedě na židli, tzv. 

"píďalka", aktivace hlubokého stabilizačního systému - cvičení na nestabilních 

plochách -válcová úseč, therabandové podložky. 

Autoterapie - pro autoterapii nepřidáno žádné nové cvičení, pacientka bude nadále 

pokračovat v zadané terapii. 

Výsledek 

• Subjektivně- pacientka při terapii nepociťuje bolest, po terapii se cítí dobře, 

chůzi udává pacientka po terapii snazší a kolenní kloub P strany pociťuje 

stabilnější a pevnější. PDK může po terapii zatěžovat více. 

• Objektivně - po terapii se kolenní kloub uvolní a zvýší se rozsah pohybu do 

flexe a extense v koleni P strany. Svalová síla flexorů a extensorů kolenního 

kloubu P strany je již téměř optimalizována. Při senzomotorickém cvičení 

dochází k optimální aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému, ale 

pacientka se musí stále kontrolovat. 
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Tab.č. 8 Tabulka hodnotí vybrané funkční zkoušky sledované během terapie. Zhodnocení po 10. 

terapii, po dvou týdnech RHB. 

1. návštěva- 20.1. 2006 1 O. návštěva- 2.2.2006 
Flexe P 

kolenního 90° 105° 
kloubu 

Extense P 
kolenního - 100 -50 

kloubu 
ObvodP 

stehna 15 cm 42,5 cm 43 cm 
nad patelou 

m. biceps femoris mírná 
m. biceps femoris Bpn, semisvaly 

Palpace flexorů palpačně již není hypertonie ani se 
kolenního 

hypertonie; semisvaly 
nevyskytují TrP. Palpačně je mírně 

kloubu 
výrazná hypertonie, četné 

bolestivý svalový konec semisvalů 
TrP a palpačně bolestivé 

při jejich přechodu ve šlachu. 
Svalová síla 
ex tensorů 

40P 4+0P 
kolenního 

kloubu 
Svalová síla 
flexorů P 

3+0P 4 OP 
kolenního 

kloubu 

4.10.11. Návštěva ll. pondělí 6.2.2006 ( 11:45-12:45) 

Aktuální stav 

• Subjektivně- Stav beze změn. 

• Objektivně - Rozsahy pohybů v P koleni od poslední návštěvy nezměněny, 

svalová síla taktéž. Chůze je uvolněnější, se zatěžováním především laterální 

strany planty a správným odvíjením plosky od podložky a se zvýšenou 

extensí v koleni, která se vleže při měření opět vrací do semiflekčního držení 

-50. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky- Uvolnit jizvu a urychlit její hojení. Uvolnit kůži a 

podkoží oblasti P kolenního kloubu. Pokračovat ve zvyšování rozsahu pohybu v P 

kolenním kloubu do flexe a především do extense. Stále posilovat svalstvo kolenního 

kloubu a zvyšovat jeho stabilitu. Aktivace hlubokého stabilizačního systému a 

aktivace svalů klenby nožní. 
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Provedení- FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV - Tlaková masáž jizvy P kolenní kloubu a uvolňování jizvy. Dále jsem 

uvolňovala kůži a podkoží oblasti P kolenního kloubu. Bylo provedeno posilování 

svalů kolenního kloubu P strany - extensory izometricky pomocí overballu a 

izotonicky proti odporu. Dále jsem s pacientkou pokračovala v posilování pomocí 

techniky PNF -posilování flexorů kolenního kloubu - I. diagonála flekčního vzorce 

varianta s flexí kolenní, technikou pomalý zvrat - výdrž, I. diagonála flekčního 

vzorce varianta s extensí kolenní, technika pomalý zvrat výdrž - posilování 

extensorů kolenních. Dále pomocí PNF - relaxačních technik protažení flexorů 

kolenního kloubu - technika pomalý zvrat - výdrž - relaxace. Dále bylo provedeno 

cvičení pro zvyšování rozsahu pohybu v kolenním kloubu P strany do extense 

s využitím postizometrické relaxace. Pokračovala jsem také s pacientkou 

v senzomotorickém cvičení na nestabilních plochách - cvičení na válcové úseči, na 

kulové úseči a na therabandových podložkách s vychylováním tělesné osy a 

nácvikem stability. Nácvik správného odvíjení chodidla a jeho kladení na podložku 

při chůzi s využitím nestabilních ploch. Na závěr jednotky byla zařazena jízda na 

rotopedu - 1 O min bez zátěže. 

Autoterapie - pro autoterapii nepřidáno žádné nové cvičení, pacientka bude nadále 

pokračovat v zadané terapii. 

Výsledek 

• Subjektivně - Pacientka během terapie neudává žádnou bolest, terapii snáší 

dobře, již sama registruje mírné postupné zvyšování rozsahu pohybu v P 

kolenním kloubu. Kolenní kloub pociťuje stabilnější a PDK svalově silnější. 

• Objektivně - Po terapii dochází pacientka již bez semiflexe v kolenním 

kloubu P strany. Při jízdě na rotopedu je schopna již P kolenní kloub téměř 

plně extendovat. Senzomotorická cvičení provádí optimálně, dochází 

k aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Svalová síla svalů P kolenního 

kloubu je téměř optimální, stále chybí trafika stehenního svalstva ve srovnání 

s druhou DK. To ovšem není mým úplným cílem. 
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4.10.12. Návštěva 12. středa 8.2.2006 ( 11:45-12:45) 

Aktuální stav 

• Subjektivně - Bolesti v P koleni neJsou žádné, kolenní kloub pociťuje 

pacientka stabilnější a volnější, už je schopna se při denních činnostech 

postavit na PDK ( např. při oblékání ). 

• Objektivně - Flexe kolenní 105°, extense -5, ovšem při chůzi je extense 

kolenní srovnatelná s extensí kolenní na LDK. Svalová síla extensorů a 

flexorů P kolenního kloubu je na stupni flexe 4 extense 5. Kůže a podkoží 

oblasti jizvy volnější, stále vázne volnost v oblasti středu jizvy. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky- Cílem jednotky je stále pokračovat v uvolňování 

jizvy P kolenního kloubu. Dále pokračovat s posilováním extensorů a flexorů P 

kolenního kloubu a posilováním adduktorů kyčelního kloubu P strany. Protáhnout 

m. triceps surae P strany a protáhnout flexory P kolenního kloubu. Dalším cílem je 

optimalizovat hluboký stabilizační systém a pokračovat v nácviku malé nohy. 

Provedení - FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV -Začátek cvičební jednotky byl věnován měkkým technikám oblasti jizvy

tlaková masáž jizvy v oblasti kolenního kloubu a uvolňování jizvy laterolaterálně, 

dále uvolňování měkkých tkání oblasti P kolenního kloubu. Poté bylo provedeno 

protahovací a uvolňovací cvičení pro P m. triceps surae vleže na zádech a pro svaly 

zadní strany P stehna pomocí PNF - I. diagonála flekční vzorec s extensí kolenní, 

technika pomalý zvrat - výdrž relaxace a II. diagonála flekční vzorec s extensí 

kolenní, technika pomalý zvrat- výdrž- relaxace. Poté bylo provedeno posilovací 

cvičení pro svaly P kolenního kloubu - izometrické posilování m. quadriceps femoris 

s pomocí overballu. Posilování P m. quadriceps femoris proti odporu. Dále bylo 

provedeno posilování flexorů a extensorů P kolenního kloubu a posilování adduktorů 

a zevních i vnitřních rotátorů P kyčelního kloubu pomocí techniky PNF - I. 

diagonála flekční vzorec varianta s flexí kolenní, technika pomalý zvrat - výdrž a I. 

diagonála extenční vzorec varianta s flexí kolenní a varianta s extensí kolenní, 

technika pomalý zvrat - výdrž. Dále bylo provedeno cvičení pro zvyšování extense P 

kolenního kloubu s využitím postizometrické relaxace. V závěru jednotky bylo 

provedeno senzomotorické cvičení na nestabilních plochách - válcová úseč a 

therabandové podložky- nácvik kročné fáze chůze-" výpady" a "nášlapy". Nácvik 
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"malé nohy" a senzomotorické cvičení pro zvýšení klenby nožní. Na konci jednotky 

1 O minut jízda na rotopedu bez zátěže. 

Autoterapie - Pacientka instruována o posilování svalů P kolenního kloubu již na 

začátku terapie, dále bude doma pokračovat v nácviku "malé nohy" cvičení pro 

zvýšení klenby nožní. V rámci možností může sama jezdit na rotopedu bez zátěže. 

Výsledek 

• Subjektivně - Pacientka při terapii nepociťuje žádné bolesti, terapii snáší 

dobře. Udává stále se zvyšující stabilitu P kolenního kloubu, cítí se stabilnější 

při senzomotorickém cvičení na nestabilních plochách a celkově pociťuje 

zvyšující se svalovou sílu svalů P kolenního kloubu. 

• Objektivně - Pacientka již lépe zvládá senzomotorické cvičení, není třeba 

dbát tolik zvýšené pozornosti pro korekci cvičení, P kolenní kloub je 

stabilnější a zvládá vyšší zátěž. Co se týče rozsahu pohybu v P kolenním 

kloubu, orientačně jsou změny velmi mírné. To bude ještě ověřeno při 

výstupním vyšetření. 

4.10.13. Návštěva 1~. pátek 10.2.2006 ( 11:30-13:00} 

Aktuální stav 

• Subjektivně- Stav bez výrazných změn. 

• Objektivně - Lze srovnat s výstupním vyšetřením. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky- Dnešním cílem je zhodnotit celý průběh terapie, 

její efekt a pacientku zainstruovat pro pokračování v domácí terapii. Co se týče 

samotné dnešní terapie, je cílem stále uvolnit jizvu, uvolnit měkké tkáně v oblasti P 

kolenního kloubu, posílit svalstvo P kolenního kloubu - flexory a extensory. Dále 

pokračovat ve zvyšování rozsahu pohybu v P kolenním kloubu do flexe a extense a 

pokračovat ve cvičení pro zvýšení klenby a posílení hlubokého stabilizačního 

systému. 

Provedení- FT- vířivá vana P kolenního kloubu 15 min., teplota 36°C 

LTV- Po provedení výstupního vyšetření byla z časových důvodů cvičební jednotka 

dnes kratší. Na úvod jednotky zařazeno protahovací a uvolňovací cvičení pro flexory 

P kolenního kloubu a P m. triceps surae. Provedeno posilování extensorů P 

kolenního kloubu izometricky s využitím overballu, posilování extensorů P 
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kolenního kloubu proti odporu a posilování svalů kolenního kloubu pomocí techniky 

PNF - I. diagonála flekční vzorec varianta s flexí kolenní a I. diagonála extenční 

vzorec varianta s extensí kolenní a s flexí kolenní, vždy technikou pomalý zvrat -

výdrž. Dále provedeno cvičení pro zvyšování rozsahu pohybu do flexe a extense v P 

kolenním kloubu s využitím postizometrické relaxace. Opět v závěru jednotky bylo 

zařazeno senzomotorické cvičení na nestabilních plochách - válcová a kulová úseč a 

therabandové podložky. Nácvik kročné fáze chůze- nácvik " výpadů" a "nášlapů" 

s využitím nestabilních ploch. Na konci jednotky jízda na rotopedu 10 minut bez 

zátěže. 

Autoterapie - Pacientka bude nadále pokračovat v již zadané terapii doma. Přidala 

jsem protahovací cvičení pro flexory P kolenního kloubu a P m. triceps surae. 

Zopakovala jsem pacientce cvičení pro posilování svalů P kolenního kloubu a 

cvičení pro zvyšování flexe a extense v P kolenním kloubu s využitím pomůcek a 

postizometrické relaxace. Pacientka dále v rámci možností bude doma jezdit na 

rotopedu bez zátěže a pokračovat v nácviku "malé nohy" a v cvičení pro zvyšování 

klenby nožní. Byl zopakován nácvik správného stereotypu chůze o dvou 

francouzských holích třídobou chůzí a správné odvíjení plosky od podložky. 

Výsledek 

• Subjektivně - Po terapii pacientka bez potíží ve smyslu zhoršení stavu od 

příchodu. Udává stále uvolnění P kolenního kloubu a zvýšení jeho stability. 

Během terapie se nevyskytují žádné bolesti. 

• Objektivně - Pacientka zvládá senzomotorické cvičení již velmi dobře. 

Svalová síla se postupně zvyšuje a zvýšil se i rozsah pohybu v P kolenním 

kloubu. Pacientka zvládá správný stereotyp chůze o dvou francouzských 

holích již bez výrazné opravy a kontroly. Pacientka bude dále pokračovat 

v ambulantní terapii, další zlepšení se proto dá ještě očekávat. Bližší 

zhodnocení terapie bude ve výstupním vyšetření a jeho závěru. 

Tab.č. 9 Tabulka hodnotí vybrané funkční zkoušky sledované během terapie. Zhodnocení po 13. 

terapii, po třech týdnech RHB. 

1. návštěva- 20.1. 2006 13. návštěva- 10.2.2006 
Flexe P 

kolenního 90° 110° 
kloubu 
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Extense P 
kolenního - 100 -50 

kloubu 
Obvod P 

stehna 15 cm 42,5 cm 45 cm 
nad patelou 

m. biceps fomoris normotonie, 

Palpace flexorů m. biceps femoris mírná semisvaly celkově normotonie, 

P kolenního hypertonie; semisvaly v místě přechodu svalového bříška 

kloubu 
výrazná hypertonie, četné ve šlachu mírné zvýšení tonu 
TrP a palpačně bolestivé v jednom bodě, palpace je bez 

bolesti 
Svalová síla 
extensorů P 

40P 5 OP 
kolenního 

kloubu 
Svalová síla 
flexorů P 

3+0P 4 OP 
kolenního 

kloubu 

4.11. VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 

Stoj: 

Statické vyšetření ( vyšetření bylo provedeno stručně, pacientka stojí bez opory holí 

a odlehčuje PDK při stoji) 

Vyšetření stoje zezadu - mírné sešikmení pánve vpravo a mírné podsazení pánve , 

lehká hypertrofie gluteálního svalstva vlevo, vpravo gluteální svalstvo v 

normotonii,subgluteální rýha vpravo je kaudálněji než vlevo. Levá Achillova šlacha 

je zůžená, napjatá a hyperemická; popliteální rýha vpravo vedena mediokaudálně. 

Zvýrazněna kontura thorakobrachiálního trojúhelníku vlevo, dolní úhel pravé lopatky 

postaven kraniálněji, mezilopatkové svalstvo normotonie s normotrofií, mírná 

hypertonie trapézového svalstva vpravo. 

Vyšetření stoje zepředu- oploštělá příčná klenba nožní bilaterálně více v P, podélná 

klenba nožní mírně snížena bilaterálně, opět více v P, pately volné laterolaterálně 

bilaterálně. L kolenní kloub v hyperextensi a snížená trofika P m. quadriceps 

femoris, jeho tonus je v normotonii. Břišní svalstvo je v normotonii. P m. pectoralis 
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major je zvýšený tonus v jeho sternální části, P ramenní kloub je držen v mírné 

protrakci a vnitřní rotaci. P ramenní kloub je postaven také kraniálněji. 

Vyšetření stoje zboku - bederní lordóza je přiměřená do roviny sagitální, ale je 

protažena až do oblasti ThL přechodu. Je zvýšená C lordóza se zalomením v oblasti 

C5-6 a mírné předsunuté držení hlavy. P kolenní kloub držen v mírné semiflexi. 

Vyšetření pomocí olovnice 

• olovnice spuštěná z occiputu - zvýšená C lordóza a L lordóza je v normě, 

prodloužená až do oblasti ThL přechodu. Olovnice prochází středovou osou 

těla a neodchyluje se do strany. 

• olovnice spuštěná ze zevního zvukovodu - olovnice prochází středem 

ramenního kloubu, kyčelního kloubu a pokračuje mírně za kolení kloub a jde 

dále středem zevního kotníku. To je na P straně. Vlevo jde olovnice dle 

normy 

• olovnice spuštěná z procesus xyphoideus - břicho neprominuje a olovnice 

jde se středovou osou. 

Dynamické vyšetření: 

- zkouška předklonu - plynulý, omezený rozvoj páteře v ThL přechodu 

-zkouška záklonu- v oblasti Th páteře je rozvoj plynulý, omezený je v oblasti ThL a 

vL páteři je rozvoj plynulý 

- zkouška úklonu - doprava je úklon větší asi o 3 cm. Při úklonu je snížen rozvoj 

v oblasti ThL přechodu a zalomení v LS přechodu bilaterálně se zvýrazněním při 

úklonu doleva. 

- Thomajerova zkouška- cca+ 5 cm 

- Trendelenburgova zkouška- neprovedeno 

-Stoj na dvou vahách- (pacientka ulevuje pravou DK)- P = 15 kg+/- lkg 

L = 40 kg+/- lkg 

Chůze: 

Chůze stále s pomocí dvou francouzských holí. Délka kroku je PDK mírně delší, 

dochází ke správnému odvíjení plosky od podložky, kdy je zatěžována především 

laterální strana plosky. Extense kolenní při chůzi je srovnatelná stranově. Chůze 
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rytmická, uvolněná a vzpřímená, nedochází k takovému zavěšení se do holí jako na 

začátku terapie. PDKje zatěžována více. 

Vyšetření antropometrické: 

Tab.č. 10 Hodnoty antropometrického vyšetření DKK při výstupním vyšetření. 

P (v cm) L (v cm) 

Dolní končetina - délky Funkční délky dolní končetiny 82 82 

Anatomická délka dolní končetiny 80 80 

Délka stehna 42 42 

Délka bérce 32 32 

Délka nohy ')') 'i 22,5 

Dolní končetina- obvody Obvod stehna 15 cm nad patelou 44 47 

Obvod stehna přes vasty 35,5 37 

Obvod přes koleno 35 34 

Obvod přes tuberositas tibie 30,5 30 

Obvod lýtka 36 36 

Obvod přes kotníky 24 24 

Obvod přes hlavičky metatarsů 22 21 

Vyšetření svalové síly (dle Jandy): 

Tab.č. ll Vyšetření svalové síly DKK při výstupním vyšetření dle Jandy. (vysvětlivky: B- bolest, OP 

- omezený pohyb). 

kloub pohyb pravá levá 

Kyčelní kloub Flexe 5 5 

Extense 5 5 

Abdukce 5 5 

Addukce 4+ 5 

Zevní rotace 5 5 
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Vnitfuí rotace 4+ 5 

Kolenní kloub Flexe 40P 5 

Extense 5 OP 5 

Hlezenní kloub Flexe při extensi kolenního kloubu 5 5 

Flexe s flexí kolenního kloubu 5 5 

Inverse s dorsální flexí 5 5 

Inverse s plantární flexí 5 5 

Everse 5 5 

prsty 
I 

Flexe MP 
I 

5 5 

Flexe IP1 5 5 

Flexe IP2 5 5 

Extense 5 5 

Abdukce 5 5 

Addukce 5 5 

palec Flexe 5 5 

extense 5 5 

Vyšetření goniometrické: 

Tab.č. 12 Hodnoty vyšetření kloubního rozsahu při aktivním pohybu DKK při výstupním vyšetření. 

kloub pohyb Pravá (0
) Levá (0

) 

Kyčelní kloub Flexe ( s extensí kolenního kloubu 120 110 

Flexe ( s flexi kolenního kloubu) 135 130 

Extense 20 20 

Abdukce 35 45 

Addukce 35 30 

Zevní rotace 40 40 

Vnitfuí rotace 40 40 

Kolenní kloub Flexe 110 120 

Extense -5 o 
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Hlezenní kloub Dorsální flexe 10 15 
--

Plantární flexe 30 30 
-~ 

Inverse plná plná 

Everse plná plná 

Vyšetření zkrácenfch svalů (dle Jandv ): 

• m. iliopsoas p o L o 
• m. triceps surae p 1 L o 
• m. soleus p o L o 
• m.quadriceps femoris p o L o 
• flexory kolenního kloubu p o L o 
• vzpfimovačetrupu o 
Vysvětlivky 

O - není zkrácení 

1 - mírné zkrácení 

2 - velké zkrácení 

Vyšetření měkkfch tkání v oblasti P kolenního kloubu: 

Otok v oblasti P kolenního kloubu není patrný. Jizva je klidná, zhojená, zatažená. 

Je mírně omezená volnost jizvy, hlavně v její střední části. Palpačně je jizva 

nebolestivá. Strupové zátky po artroskopii se již vylouply, ranky jsou klidné, 

zhojené a zatažené. Kůže a podkoží v oblasti P kolenního kloubu jsou méně 

protažitelné, méně volné a oddělitelné od ostatních tkání. Podkoží v oblasti jizvy po 

odebrání štěpu je ve střední části pfisedlé. Vyšetření volnosti podkoží a fasciíí P 

stehna - " ohníček" - fascie a podkoží volné, na bérci také. 

- 63-



Vyšetření kloubní vůle: 

Tab.č. 13 Tabulka hodnotící kloubní vůli pately a hlavičky fibuly při výstupním vyšetření. 

Lokalizace Směr kloubní vůle Pravá Levá 

Patela Kaudálně Volná kloubní vůle Volná kloubní vůle 

Kraniálně Volná kloubní vůle Volná kloubní vůle 

Laterálně Volná kloubní vůle Volná kloubní vůle 

Mediálně Volná kloubní vůle Volná kloubní vůle 

Hlavička fibuly Ventrálně Volná kloubní vůle Volná kloubní vůle 

Dorsálně Volná kloubní vůle Volná kloubní vůle 

Palpace svalů a trigerr pointů: 

Tab.č. 14 Tabulka hodnotící palpační změny ve svalech DKK při výstupním vyšetření. 

Svaly Pravá strana Levá strana 
_ , 

m. Triceps surae Mírná hypertonie 
Mírná hypertonie 

s hypertrofií 

m. Soleus Bpn Bpn 

Adduktory kyčelního 
Mírná hypotonie Bpn 

kloubu 

m. Tensor Fascie latae Bpn Bpn 

m. piriformis Bpn Bpn 

m. iliopsoas Bpn Bpn 

m. biceps femoris Bpn Bpn 

Velmi mírná 
Semisvaly 

hypertonie 
Bpn 

m. quadriceps femoris Bpn Bpn 

Gluteální svalstvo Bpn Mírná hypertonie 
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Periostové body dle Lewita: 

Tab.č. 15 Vyšetření periostových bodů dle Levita při výstupním vyšetření (vysvětlivky: B -bolest, 

MB - mírná bolest 

Lokalizace Pravá strana 

Hlavička fibuly BezB 

Pes anserinus tibiae MB 

Upony kolaterálních vazů mediálně MB 

Upony kolaterálních vazů laterálně BezB 

Horní okraj patelly BezB 

Hrbol sedací kosti BezB 

Neurologické vyšetření (Z. Ambler ): 

Reflexy (segmentová inervace ) 

• patellámí reflex ( L2 - L4 ) P - neprovedeno 

• reflex Achillovy šlachy ( L5 - S2 ) P - normoreflexie 

• plantární reflex ( L5- S 2 ) P - normoreflexie 

Levá strana 
--

BezB 
---

BezB 

Bez B 

BezB 

BezB 

BezB 

L - normoreflexie 

L - normoreflexie 

L - normoreflexie 

Povrchové čití -na LDK je povrchové čití zachováno ve všech dermatomech 

- na PDK dermatom L4 - na laterální ploše kolenního kloubu 

hypestézie na taktilní podnět, v dermatomu L4 na přední ploše kolenního kloubu 

mírná hyperestézie na algický podnět v oblasti jizvy. Ostatní dermatomy na DK bez 

poruchy povrchového čití 

Hluboké čití 

• polohocit - nastavení DF hlezna- bpn bilaterálně 

- nastavení flexe kolenního kloubu - bpn bilaterálně 

• pohybocit - provedení flexe kolenního kloubu - bpn bilaterálně 

4.11.1. Závěr výstupního vyšetření 

Z vyšetření stoje je stále patrná kompenzace stoje se semiflexí v P kolenním 

kloubu, ale pánev se již přizpůsobuje lehkým podsazením a rotací, a tedy sešikmení 

pánve není tak markantní. Stále přetrvává napětí a zvýšená trofika levého m. triceps 
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surae. To je stále způsobováno zvýšeným přenesením váhy na LDK. Ověřilo se to i 

zkouškou stoje na dvou vahách, kdy je více zatěžována LDK s rozdílem 25 kg. 

Oproti první návštěvě se ovšem zatěžování PDK postupně zvýšilo. 

Zvýrazněný thorakobrachiální trojúhelník vlevo je zde také nejspíše kompenzací 

sešikmené pánve vpravo a pravý ramenní kloub postavený kraniálněji a zvýšený 

tonus pravého trapézu jsou další řetězení kompenzačního mechanismu semiflexe v P 

kolenním kloubu. Jako další kompenzace se zde objevila hyperextense vL kolenním 

kloubu. Propadlá příčná i podélná klenba nožní je oboustranná, ovšem zvýrazněna na 

P straně. V tomto případě bych spíše očekávala propad klenby hlavně vlevo 

v důsledku zvýšeného zatěžování LDK, ovšem pacientka udává již dlouhodobé 

bolesti chodidla P strany a tímto výsledek vyšetření odpovídá. 

Prodloužená bederní lordóza do oblasti ThL přechodu bych připisovala změně 

v postavení pánve. Zvýšená krční lordóza je důsledkem předsunutého držení hlavy. 

To vše potvrdilo i vyšetření pomocí olovnice. Vyšetření s olovnicí spuštěnou ze 

zevního zvukovodu se neobjevila vlevo žádná odchylka od normy, vpravo se 

odchylka potvrzuje semiflexí P kolenního kloubu. 

Dynamické zkoušky opět ukazují na sníženou pohyblivost pátěře v oblasti ThL 

přechodu a to do všech směrů. Thomajerova zkouška je negativní. 

Chůze pacientky je volnější, pravidelná se správným odvíjením plosky od 

podložky a zatěžováním laterální strany planty. Chůze je ještě stále plně závislá na 

opoře o francouzské hole, ovšem je již výrazné zvýšení zátěže na PDK. Chůze je 

stabilní a plně přizpůsobivá terénu, kdy pacientka je již schopna chvilkově zatížit 

plně PDK s mírnou flexí kolenní jako stabilizačním prvkem. 

Při kontrolním antropometrickém vyšetření se ukázala změna v obvodech stehna a 

obvodech kolenního kloubu, kdy vpravo jsou obvody stehna menší, což ukazuje na 

sníženou trafiku svalstva P kolenního kloubu a sníženou trafiku adduktorů P 

kyčelního kloubu. To také potvrdily zkoušky svalového testu, kde jsem zjistila mírně 

sníženou svalovou sílu adduktorů a vnitřních rotátorů kyčelního kloubu vpravo a 

flexorů P kolenního kloubu. M. quadriceps femoris vpravo je sice svojí svalovou 

silou v optimu a srovnatelný se stranou levou, ale jeho objem - trafika je stále 

snížena. Tento ukazatel je hlavním příčinou sníženého obvodu stehna P strany. 
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Co se týče rozsahu pohybu v kloubech, je omezen rozsah je omezen rozsah 

pohybu v P kolenním kloubu jak do flexe, tak do extense .. Rozdíl v obdukci a 

addukci vpravo a vlevo, kdy vpravo je rozsah menší, bych nepovažovala za klíčový. 

Snížený rozsah pohybu není omezen svalovou silou a není ani nijak omezující pro 

běžné denní činnosti. Omezená dorsální flexe v P hlezenním kloubu je způsobená 

zkrácením m. triceps surae P strany, které se jako jediné zkrácení svalové ukázalo ve 

výstupním vyšetření. 

Vyšetření měkkých tkání oblasti P kolenního kloubu odpovídá stavu zhruba 5 

týdnů po operaci. Jediné pro terapii významné je stále přisedlá a mírně prosáklá 

kůže a podkoží oblasti jizvy v její střední části, které také může bránit rozsahu 

pohybu v kolenním kloubu P strany. Kloubní vůle pately a hlavičky fibuly P strany je 

volná do všech směrů. 

Z palpačního vyšetření jsem v m. triceps surae zjistila bilaterální hypertonii, kdy 

vlevo je vyšší a doplněná hypertrofií. To opět ukazuje na zvýšené zatížení LDK. 

Zvýšený tonus vpravo přisuzuji mírnému zkrácení svalu a převažujícímu stoji se 

semiflexí P kolenního kloubu a více zatížením špičky PDK. Snížený tonus adduktorů 

kyčelního kloubu vpravo odpovídá i zjištění snížené svalové síly. Mírně zvýšený 

tonus semisvalů P strany a bolestivý pes anserinus P strany jistě spolu souvisí, kdy 

uvažuji na zvýšení tonu více v m. semitendinosus. Bolestivé úpony kolaterálních 

vazů mediálně P kolenního kloubu jsem již ve vstupním vyšetření připisovala 

potížím blíže neurčených mediálního menisku v P. 

Neurologickém vyšetření byla zjištěna jako při vstupním vyšetření snížená 

citlivost v dermatomu L4 na laterální ploše P kolenního kloubu na taktilní podnět. 

Jiné odchylky v neurologickém vyšetření nezjištěny. 
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4.12. ZHODNOCENÍ TERAPIE 

Tab.č. 16 Tabulka hodnotí vybrané funkční zkoušky sledované během terapie. Zhodnocení po 13. 

terapii, po třech týdnech RHB 

Počátek RHB - 20.1.2006 Konec RHB - 10.2.2006 
Flexe P 

kolenního 90° 110° 
kloubu 

Extense P 
kolenního - 100 -50 

kloubu 
Obvod P 

stehna 15 cm 42,5 cm 45 cm 
nad patelou 

m. biceps fomoris normotonie, 

Palpace flexorů 
m. biceps femoris mírná semisvaly celkově normotonie, 

P kolenního 
hypertonie; semisvaly v místě přechodu svalového bříška 

kloubu 
výrazná hypertonie, četné ve šlachu mírné zvýšení tonu 
TrP a palpačně bolestivé v jednom bodě, palpace je bez 

bolesti 
Svalová síla 
extensorů P 

40P 5 OP 
kolenního 

kloubu 
Svalová síla 
flexorů P 

3+0P 4 OP 
kolenního 

kloubu 

Tab.č. 17 Tabulka zahrnuje vybrané vyšetřené hodnoty na začátku a na konci terapie, kdy tučně jsou 

zobrazeny ty hodnoty, kde došlo k výraznému zlepšení. 

Měřené hodnoty 20.1.2006 10.2.2006 
pravá levá pravá levá 

goniometrie VRkyčle 20B 40 40 40 
Fl. kolene 90 120 110 120 

Ext. kolene -10 o -5 o 
Svalová 

Fl. kolene 30P 5 40P 5 
síla 

Ext. kolene 40P 5 50P 5 
Add. kyčle 3+ 5 4+ 5 
Fl. kyčle 4 5 4 5 
ZRkyčle 4B 5 5 5 
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VRkyčle 4 5 4+ 5 
Obvod stehna 15 cm nad 

42,5 47 44 47 
patelou 

Palpace Add. kyčle 
B, mírná 

Bpn 
Mírná 

Bpn 
hypotonie hypotonie 

m. biceps Mírná 
Bpn Bpn Bpn 

femoris hypertonie 
Silný Velmi mírná 

semisvaly hypertonie, Bpn 
hypertonie 

Bpn 
četné TrP 

m. quadriceps Hypotonie, hypertonie Bpn Bpn 
femoris hypotrofie 

Celkově došlo během rehabilitační péče k výraznému zlepšení funkce P kolenního 

kloubu. Zlepšila se jak svalová síla flexorů a extensorů kolenního kloubu, tak se 

zvýšil rozsah pohybu v kolenním kloubu, došlo k uvolnění jizvy a kloubní vůle 

pately všemi směry. Z funkčního hlediska se výrazně zlepšila stabilizační funkce 

kolenního kloubu, kdy chůze se stala rytmičtější, upravila se délka kroku PDK, která 

je již téměř shodná s délkou kroku LDK a postupně se zvyšovalo zatěžování PDK. 

Při senzomotorickém cvičení na nestabilních plochách se zvyšování stability 

kolenního kloubu projevovalo postupným zvyšováním obtížnosti cvičení. 

Terapii bych zhodnotila kladně, v rámci postupného navrácení funkčnosti 

kolenního kloubu, především jeho statické a dynamické stability. V rámci 

kompenzace, která se během doby rehabilitace u pacientky vyskytla - kompenzace 

flekčního držení kolenního kloubu, změnou v postavení pánve, přenesení váhy těla 

na LDK a tím zvýšený tonus a trofika svalstva LDK a hyperextense L kolenního 

kloubu - bych terapii přesto celkově hodnotila úspěšně. Mým hlavním cílem bylo 

především navrácení funkce kolenního kloubu. Proto bych kompenzační 

mechanismy zahrnula do dlouhodobého plánu v rámci prevence možných důsledků. 

Ovšem to by bylo možné až po úplném vrácení kolenního kloubu do plného zařazení 

jeho funkce do denní činnosti a tréninku, jinak by řešení těchto kompenzací bylo 

zbytečné pro jejich možné recidivy. 

V rámci prognózy pro pacienta je pravděpodobné, že se za dodržování instrukcí 

pacientka postupně vrátí ke své běžné aktivitě a to i sportovní. Ovšem možná drobná 
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omezení v rámci jak statického, tak dynamického zatěžování, nevylučuji s budoucími 

dispozicemi pro snazší poranění měkkých tkání kolene. 

4.12.1. Zhodnocení jednotlivých použitých technik: 

1) Izometrické posilování svalů kolenního kloubu - touto technikou byl 

posilován především m. quadriceps femoris. Při cvičení jsem využívala jako 

pomůcky overballu. Pacientka z počátku při cvičení dostávala křeče do 

flexorů kolene, které při skončení izomerie povolily. Proto jsem na počátku 

terapie toto cvičení vynechávala a nahrazovala jej cvičením izotonickým a 

snažila jsem se protáhnout a uvolnit flexory P kolene. V druhé polovině 

terapie již toto cvičení nedělalo pacientce problémy, proto se opět 

izometrické posilování přiřadilo do rehabilitačního plánu. 

2) Posilování dle techniky PNF - provedení techniky zvládla pacientka bez 

výrazných problémů, zpočátku jsem musela neustále dávat povely ke 

správnému provedení pohybu v diagonále, ale po několikerém provedení 

zvládla cvičení pacientka pohyb sama. Diagonálu jsme cvičily pouze jednu, 

protože při pokusu naučit pacientku provést diagonálu druhou, docházelo 

k častým chybám v provedení pohybu, proto jsme cvičení vynechaly. Pro 

pacientku byla tato posilovací technika velmi příjemná a subjektivně vnímala 

výrazné zapojování svalů DKK. Postupně jsem odpor kladený při cvičení 

zvyšovala a tím se potvrzovalo zvyšování svalové síly. V mém případě byla 

technika posilování dle PNF velmi přínosná a proto zahrnovala největší podíl 

v terapii pro zvyšování svalové síly. Také se ukázalo velmi účinné protažení a 

relaxování semisvalů a m. biceps femoris pomocí relaxačních technik dle 

PNF, které jsem hlavně využila v době, kdy byl ještě zvýrazněn tonus flexorů 

kolenního kloubu. 

3) Měkké techniky a manuální terapie- zpočátku, kdy byla snížená kloubní vůle 

pately a velmi omezená posunlivost kůže a podkoží v oblasti P kolenního 

kloubu, jsem na začátek terapie vždy zařadila mobilizaci pately a měkké 

techniky. Kloubní vůle pately laterolaterálním směrem se obnovila poměrně 

rychle a po několika terapiích nebyla mobilizace již třeba. Kůži a podkoží se 

mi ovšem tolik uvolnit nepodařilo, proto jsem v jejich uvolňování 

pokračovala po celou dobu terapie, kdy sice nějaký výsledek byl vidět, ovšem 
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ne tak razantní jako u mobilizací. Pacientka vnímala terapii jako příjemnou. 

Zpočátku jsem ke zvyšování rozsahu kloubu požila postizometrickou relaxaci 

flexorů a extensorů kolenního kloubu, kdy se rozsah pohybu zpočátku po 

terapii zvětšoval a upravoval se tonus flexorů kolene, ovšem později jsem 

musela přejít k jiným technikám ( relaxační techniky dle PNF ). 

4) Senzomotorické cvičení dle Jandy a Vávrové- senzomotorická cvičení jsem 

aplikovala u pacientky zhruba od poloviny terapie. Pacientka již znala tato 

cvičení z předchozí rehabilitace, zvládala cvičení proto velmi dobře, i když 

jsem z počátku stále musela korigovat postavení kolenních kloubů při stoji na 

nestabilních plochách. Když bylo cvičení stupňováno co do obtížnosti, 

musela se pacientka při některých cvicích vrátit zpět na lehčí variantu, 

protože kolenní kloub nebyl zpočátku tak stabilní. Ovšem v průběhu terapie 

se stabilizace kolenního kloubu natolik vylepšila, že na konci léčby pacientka 

zvládala i obtížné prvky sezomotoriky. Zpočátku senzomotorického cvičení 

jsem s pacientkou zkoušela nácvik " malé nohy" dle Jandy vsedě na židli. 

Pacientka tento cvik nezvládala zcela optimálně, proto jsem záhy přešla na 

cvičení na nestabilních plochách. Zde se zvyšovala klenba nožní již při 

správném nastavení DKK a aktivovaly se tím tedy svaly klenby nožní. 

5) Rotoped - nejprve pacientka nebyla schopna jízdy na rotopedu i přesto, že 

aktivní rozsah pohybu v kolenním kloubu do flexe byl 100°. Pacientka nebyla 

schopna protočit pedály i bez zátěže. Po zhruba 14 dnech terapie jsem 

rotoped už zařadila do cvičební jednotky. Pacientka zvládla jízdu na kole bez 

zátěže bez problémů. 
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5. Diskuze 

Pokud bych měla moji terapii zhodnotit a porovnat s daty, které jsem uvedla 

v teoretické části práce, vcelku se informace a dosažení cíle terapie shodují. Beru zde 

v potaz, že ke každému pacientovi musím přistupovat individuálně, a proto 

výsledek terapie je u každého pacienta jiný, ač stanovené diagnózy se shodují. 

Nejpřínosnější terapií pro pacientku a pro kladný výsledek terapie bylo aplikování 

technik PNF, jak posilovacích technik, tak relaxačních, a také senzomotorické 

cvičení na nestabilních plochách. Při použití konceptu PNF došlo k nejvyšší možné 

aktivaci extensorů kolenních a adduktorů kyčelních při posilování PDK s využitím 

posilovacích technik. Sama pacientka zvládala techniku velmi dobře a pociťovala při 

terapii výraznou svalovou aktivitu. Po několikerém opakování terapie dle PNF jsem 

pozorovala postupné zvyšování svalové aktivity. Senzomotorické cvičení na 

nestabilních plochách výrazně přispělo k aktivaci svalů kolenního kloubu a zvýšila se 

tím tak dynamická stabilizace P kolenního kloubu. Vzhledem k tomu, že toto cvičení 

již pacientka znala z předchozí rehabilitace, pochopila jednotlivé cviky rychle a 

spolupráce tak byla kvalitnější. Cvičení na nestabilních plochách také přispělo 

k aktivaci svalů klenby nožní a tím k její modelaci. 

Oproti tomu posilování proti odporu dle svalového testu svalů kolenního kloubu, 

či izometrické posilování m. quadriceps femoris již nemělo takový efekt. Při 

izometrickém cvičení se u pacientky vyskytovaly již zmíněné svalové křeče flexorů 

kolene zpočátku terapie. Hypertonus těchto svalů, který problém způsoboval se 

odstranil relaxační technikou dle konceptu PNF. Sama pacientka při izomerii 

nepociťovala výraznou svalovou aktivitu, cviky považovala za velice jednoduché. A 

právě i pasivní přístup pacienta má vliv na výsledek terapie, proto tedy v mém 

případě nebyla izomerie příliš efektivní. Jediné, proč jsem zařazovala toto cvičení do 

terapie bylo, že při postupném opakování kontrakcích docházelo k postupnému 

zvyšování extense v P koleni, které jsem chtěla dosáhnout pro správný stereotyp 

chůze a stoje. Při posilování svalů kolenního kloubu dle svalového testu proti 

odporu sice k aktivaci svalové došlo, ale nebyla tak výrazná, jako u posilování dle 

konceptu PNF a hlavně jsem u PNF využila zapojení celého řetězce, který se u 

posilování dle svalového testu nezapojí. 
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Měkké a mobilizační techniky použité při terapii určitý efekt přinesly. Tyto 

metody bych zde uvedla jako doplňující terapie, která měla kladný vliv na výsledek 

terapie, ale stěžejní zde nebyly. Dále by se do terapie u takové pacientky daly použít 

další metody či koncepty pro posílení svalstva kolenního kloubu, jako jsou cvičení 

s therabandem a Briiggerův koncept, metodiku dle Brunkow, pro snížení tonu 

hypertonických svalů bych dále mohla použít metodiky dle Hermachové či využít 

klasickou masáž pro DK. Protože ale nejsem o technikách blíže informovaná, kromě 

klasické masáže, do průběhu terapie jsem je nezařadila. Ovšem domnívám se, že při 

aplikování zkušeným terapeutem by efekt terapie byl pozitivní. 

Dosažené výsledky po téměř čtyřech týdnech terapie se dle vyhledaných zdrojů 

téměř shodují se s standardními výsledky u pacientů po plastice LCA. Vzhledem 

k tomu, že studuji obor fyzioterapie, použila jsem v průběhu terapie jen ty techniky, 

se kterými jsem se v průběhu studia seznámila a které jsou také v běžné literatuře 

námi dostupné a doporučené. I přesto, že jsem již nasbírala nějaké praktické 

zkušenosti s ortopedickými pacienty, nezařazovala jsem do průběhu terapie 

koncepty či metody, které znám jen okrajově, protože si netroufám říci, že mé 

zkušenosti jsou takové, abych mohla použít i jiné metody než ty, které nám byly 

prezentovány během studia. Proto by as1 terapie prováděná zkušeným 

fyzioterapeutem u takového pacienta byla odlišná než terapie mnou aplikovaná. 

Důležité ovšem je, že se stav pacientky v průběhu terapie lepšil a stanovené cíle 

terapie byly postupně dosaženy. Do terapie jsem postupně zařazovala dané techniky 

a intenzitu cvičení tak, jak se v literatuře uvádí ajakje brán standardní postup terapie 

u pacientů po plastice LCA. Proto si troufám říci, že jsem vybrala pro pacientku 

vhodnou terapii, která splnila svůj účel. Protože pacientka nadále bude pokračovat 

v rehabilitaci, očekávám, že její stav se bude zlepšovat a postupně dosáhne 

optimálního obrazu, kdy bude pacientka moci kolenní kloub plně zatěžovat a věnovat 

se sportovní aktivitě. 
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6. Závěr 

V teoretické části práce jsem se snažila přiblížit problematiku poškození měkkých 

tkání kolenního kloubu a dále konkrétní téma poškození předního zkříženého vazu, 

kliniku při poškození LCA a následné operační řešení léze. Dále jsem se snažila 

přiblížit možnosti pooperační péče a rehabilitace a navrácení pacienta k běžným 

denním činnostem. Také jsem si stanovila cíle, kterých jsem chtěla dosáhnout a které 

byly víceméně splněny. V praktické části jsem již tuto problematiku koncipovala na 

konkrétním případu, kdy jsem uvedla, jak je možné u takového pacienta postupovat 

v rehabilitační péči. Následné zhodnocení terapie a diskuze vypovídají již o 

dosažených výsledcích. 

Téma plastiky LCA a následné rehabilitační péče jsem znala spíše z teoretické 

stránky. Tady jsem si mohla poprvé vyzkoušet dlouhodobější spolupráci s takovým 

pacientem. Tato práce mi přinesla spoustu zkušeností a zdokonalení si technik, se 

kterými jsem se v průběhu studia na vysoké škole seznámila. Protože spolupráce 

s pacientkou byla vynikající, pracovalo se mi velmi dobře a to je také jeden z faktů, 

který přispěl ke konečnému celkovému výsledku terapie. 

Ortopedická tématika, a úrazy především, patří k mým oblíbeným tématům. 

V budoucnu bych se ráda seznámila blíže s ortopedickou a traumatologickou 

tématikou v rámci rehabilitace. Jsem velmi ráda, že mi bylo umožněno právě 

s takovým pacientem spolupracovat a vytvořit z informací, které jsem v průběhu 

praxe nasbírala, tuto práci. 
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8. Přílohy 

Příloha č. 1 

Souhlas pacientky s uvedením dat o jejím zdravotním stavu do této bakalářské práce. 

Souhlasím s použitím dat o mém zdravotním stavu do bakalářské práce studentky Hany 

Jeřábkové. V práci budou uvedeny pouze mé iniciály a rok narozeiÚ. Z fotografií, které jsou 

v práci užity, nepůjde rozeznat má identita. 

V Praze 20. ledna 2006 
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Příloha č. 2 

Obr. Č.3 Relaxovaná PDK vleže na zádech, kdy je dosažená maximální extense P kolenního kloubu. 

Obr. Č.4 Pohled na kolenní kloub shora, kdy jsou vidět dvě drobné ranky po artroskopii a jizva po 
odebrání štěpu z lig. patellae. Již zhojená starší jizva je po sutuře LCA. 
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Obr. Č.5 Maximální volní flexe P kolenního kloubu po ukončení terapie 

Obr. č.6 Izometrická kontrakce m. quadriceps femoris, kdy je po ukončení terapie již zřetelná 

kontrakce vastus medialis a vastus lateralis. 
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Obr. Č.7 Při stoji je ještě viditelná asymetrie DKK, ale není tolik výrazná jako na počátku terapie. Je 

zde již aktivní zapojením. quadriceps femoris P strany, hlavně vastus medialis. 
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9. Seznam použitých zkratek 

Add 

BMI 

Bpn 

B-T-B 

CT 

DK 

DKK 

DF 

dx 

Ext. 

Fl. 

FT 

lPI 

IP2 

1 

L 

LCA 

LCP 

LDK 

Lig. 

Ligg. 

LS 

LTV 

m 

m. 

Adduktory, addukce 

Body mass index 

Bez patologického nálezu 

Bone - patela Tendon - Bone 

Computer tomografy 

Dolní končetina 

Dolní končetiny 

Dorsální flexe 

Dextra, vpravo 

Extense 

Flexe 

Fyzikální terapie 

Interphalangelární kloub proximální 

Interphalangelární kloub distální 

Lateris, strana 

Levý, vlevo 

Ligamentum cruciatum anterior 

Ligamentum cruciatum posterior 

Levá dolní končetina 

Ligamentum 

Ligamenta 

Lumbo-sakrální 

Léčebná tělesná výchova 

Váha 

Musculus 
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mm. Musculii 

MTP Metatarsofalangelámí 

OP Omezený pohyb 

p Pravý, vpravo 

PDK Pravá dolní končetina 

PIR Postizometrická relaxace 

PNF Proprio-neuro-muskulámí facilitace 

RHB Rehabilitace 

TEN Trombembolická nemoc 

Th Thorakální 

ThL Thorako-lumbální 

TrP Trigger points 

Tzv Tak zvaný 

v Výška 

VR Vnitřní rotace 

ZR Zevní rotace 
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