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1. Úvod
S poraněním

předního

zkříženého

vazu se dnes setkáváme

poměrně

sportovctL Rekonstrukce vazu autollogním transplantátem je v současné

často,
době

zvláště

již

u

běžnou

záležitostí a léčebně-rehabilitační program se stal výrazně razantnějším a rychlejším.

Tato

bakalářská

práce má za cíl nastínit v obecné

z oblasti anatomie, biomechaniky a fyzioterapie. V
vybraného pacienta po rekonstrukci

vyšetření, průběh

léčby

k danému tématu základní poznatky

části

speciální pak zpracovává kazuistiku

předního zkříženého

ligamentum patellae. Kazuistika byla zpracována
únoru 2006 v Centru

části

vyšetření

dosažené výsledky.
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štěpem

během čtyřtýdenní

pohybového aparátu ve

rehabilitace, výstupní

vazu

Vysočanech

ze

střední třetiny

odborné praxe v lednu a

v Praze. Obsahuje vstupní

a zhodnocení efektu terapie, které shrnuje

v

2. Cást obecná
2.1. Teoretické podklady
nejdůležitější

V následujících kapitolách jsou shrnuty pouze
vztahující se k tématu této

bakalářské

aspekty problematiky

práce.

2.2 Anatomie kolenního kloubu
Kolenní kloub je nejsložitější kloub lidského

těla

(12) . Jedná se o kloub složený, ve kterém se

stýká femur, tibie a patella (3) .

Skládá se z:
femorotibiálního kloubu mediálního - nosný kloub, který je
kondylem femuru, mediální plochou tibie a

vnitřním

tvořen

mediálním

tvořen

laterálním

meniskem,

femorotibiálního kloubu laterálního - nosný kloub, který je
kondylem femuru, laterální plochou tibie a zevním meniskem,
kloubu patellofemorálního, ve kterém artikuluje
se na patellu, jako

největší

sezamskou

přední

kůstku

plocha femuru a patella a kde

lidského

těla,

přenášejí

síly

z extenzorového aparátu (7).

Styčné

plochy kolenního kloubu do sebe zcela nezapadají, jsou inkongruentní. Tuto

inkongruenci vyrovnávají
část

chrupavčité

menisky, které

femoromeniskální a meniskotibiální. Tím, že

kostí, se

významně

podílejí na

stabilitě

dělí

dutinu femorotibiálního kloubu na

zmírňují

inkongruenci obou artikulujících

kloubu. (1 ) .

Meniskus medialis je méně pohyblivý než meniskus lateralis, což je dáno celkovou stavbou
mediálního femorotibiálního skloubení (mediální plató tibie je konkávní) a fixací menisku.
Oba rohy jsou od sebe
pouzdrem k

vnitřnímu

poměrně

dosti vzdáleny a navíc

střední část

menisku je

postrannímu vazu. Tím je meniskus fixován k tibii na

což značně zmenšuje možnost jeho pohybu (1).
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připevněna

třech

místech,

Meniskus lateralis pokrývá
v jednom

místě,

téměř

celou plochu zevního kondylu tibie. Je fixován

protože úpony obou

(stavba celé zevní

části

rohů

se

téměř

femorotibiálního skloubení)

dotýkají. To
umožňuje

společně

jeho

větší

téměř

jen

s dalšími faktory

pohyblivost. Zevní

meniskus vyrovnává inkongruenci artikulujících kostí, které jsou konvexního tvaru. Podílí se
stabilitě

tak mnohem více na
stabilitě části vnitřní

Stabilitu kloubu

zevní

části

femorotibiálního kloubu než

vnitřní

meniskus na

(1).

zajišťuje

tvar kloubních ploch femuru a tibie spolu se

dynamickými stabilizátory. Na

souhře těchto tří faktorů

statickými a

závisí stabilita kloubu v různých

situacích. Pokud souhra selže, jsou statické stabilizátory vystaveny přílišnému stresu a mohou
být poraněny (12).

2.2.1 Statické stabilizátory

Centrální stabilizátory:
přední zkřížený

zadní

zkřížený

vaz,

vaz.

Mediální stabilizátory:
mediální postranní vaz,
posteromediální

část

kloubního pouzdra zesílená úponem m. semimembranosus,

mediální meniskus.
Laterální stabilizátory:
laterální postranní vaz,
laterální meniskus,
posterolaterální část kloubního pouzdra,
ligamentum popliteum arcuatum (7, 12).
Částečně můžeme mezi statické stabilizátory zahrnout i iliotibiální trakt (nejedná se o plně

dynamickou strukturu) (7, 12).

Tyto struktury se podílejí na stabilizaci kolene, aniž by je musel ovládat
Pochopitelně
např.

to neplatí Qako

většina

mediální postranní vaz a

tvrzení v medicíně)

různé části

stoprocentně

- tahem

kloubního pouzdra napínány. Jejich

funkce však spočívá v jejich mechanické pevnosti (12).
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některý

svalů

sval.
jsou

stabilizační

stabilizačními

Hlavními
zkřížené

v předozadním

strukturami

směru

(v sagitální

rovině)

vazy. Ligamentum cruciatum anterius (dále jen LCA), který jde od

jsou oba

vnitřní

plochy

laterálního kondylu femuru do area intercondylaris anterior (tibie) a brání posunu tibie
femuru

směrem dopředu,

vnitřního

a ligamentum cruciatum posterius, který jde od zevní plochy

kondylu femuru do area intercondylaris posterior, zadem
vůči

brání posunu tibie

vůči

femuru

směrem

dozadu. Oba

zkřížené

kříží přední zkřížený

vazy též omezují

vnitřní

vaz a
rotaci

v kloubu tím, že se na sebe navíjejí. (3, 7).

V rovině frontální jsou hlavními
na mediální

straně

stabilizačními

strukturami (brání

mediální postranní vaz a na laterální

straně

rozevření

kloubní

štěrbiny)

zevní postranní vaz, iliotibiální

trakt a m. popliteus (7).

2.2.2 Dynamické stabilizátory

Extenzorový aparát
m. quadriceps femoris s patellou a lig. patellae
Mediální stabilizátory:
svaly upínající se do pes anserinus: m. sartorius, m. gracilis a m. semitendinosus,
caput mediale m. gastrocnemius.
Laterální stabilizátory:
m. biceps femoris,
caput laterale m. gastrocnemius,
m. popliteus,
částečně

iliotibiální trakt (je to jen

prostřednictvím

m. tensor fasciae latae:

podmíněně
částečně

femuru, a proto dynamické působení na laterální

Tyto stabilizátory jsou
stabilizační

ovlivňovány

dynamická struktura, napínaná

se totiž upíná i na laterální kondyl

straně

kloubu je sporné) (7, 12).

svalovým tonem a na svalovém tonu závisí jejich

efekt (12).
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2.3 Biomechanika kolenního kloubu
Kolenní kloub musí plnit dva protichůdné požadavky: umožnit stabilitu při
proto je tak složitý a komplikovaný (15). Má jako nosný kloub dolní

současné mobilitě,

končetiny dvě

hlavní

funkce:
umožňuje potřebný

zabezpečuje
těla

rozsah pohybu mezi femurem a tibií,

optimální

přenos

tlakových sil, které vznikají

činností svalů

a hmotností

(1, 14).

Funkce jednotlivých struktur kolenního kloubu:
kost a kloubní chrupavka: jsou schopny elastické deformace, která zvyšuje
přenos

kloubní kongruenci, zlepšuje

tlakových sil v kloubu a zvyšuje jeho

stabilitu,
zajišťují

vazy:

pasivní stabilitu kloubu,

menisky: jsou schopny

větší

elastické deformace než chrupavka a kost. Tím
působí

vyrovnávají inkongruenci kloubu a
Dále

zabraňují uskřinutí

svaly:

zajišťují

synovialis

informace o poloze kloubu,

středem

zároveň

nárazech kloubních ploch.

kloubního pouzdra při pohybu,

tři

kloubu

pohybů

druhů

systém, který vysílá do CNS

a registruje bolestivé podněty (1).

základní rovmy (frontální,

třech přímkách označených

osami možných

možno provést celkem šest

představují informační

napětí vazů

kolenního

transverzální), protnou se ve
jsou

tlumič při

aktivní pohyb v kloubu,

nervové receptory a vlákna:

Proložíme-li

či

jako

jako X, Y a Z (viz obrázek 1), které

v kolenním kloubu. Kolem

pohybu: -

tři rotační

těchto

os je teoreticky

(rotace kolem os X, Y a Z),

tři translační

(posun podél os X, Y a Z).

V klinické praxi
rotační

t

sagitální a

označujeme:

pohyb kolem osy Y jako flexi -

extenzi,
rotační

pohyb kolem osy Z jako

vnitřní

a

zevní rotaci,
,\

.I

rotační

I

pohyb kolem osy X jako abdukci

addukci,
Obr. I - osy rotace

(převzato

z (I))

ll

translační

pohyb podél osy X jako přední a zadní zásuvkový příznak,

translační

pohyb podél osy Z jako kompresi a distrakci,

translační

pohyb podél osy Y není za normálních okolností možný (1 ).

Aktivně prostřednictvím svalů

lze provést jen flexi a extenzi kolenního kloubu a

vnitřní

a

zevní rotaci bérce. Ostatní pohyby jsou pouze pasivní (1).

Základní postavení kolenního kloubu je plná extenze.
statických

stabilizátorů,

tj. oba

zkřížené

plné extenzi je napnuta

většina

i oba postranní vazy a kloubní pouzdro, napnuty jsou
pevně vzájemně

také stabilizátory dynamické. Femur, menisky a tibie
označuje

Při

naléhají. Tento stav se

nejstabilnější

jako "uzamknuté koleno". Plná extenze je tedy

polohou kolenního

kloubu (3, 12).

Flexe - extenze

Tento aktivní pohyb probíhající v sagitální
rozsahu S: 0-0-145 (tento údaj u

rovině

různých autorů

je za normálních okolností možný v
liší). Nejedná se o jednoduchý pohyb

probíhající v jedné ose, ale vzhledem ke geometrickému tvaru kloubních ploch, tvaru menisků
a

uspořádání vazů

zkřížené

dochází ke kombinaci

tří pohybů,

jejichž koordinovanost

zabezpečují

vazy (14):

1. iniciální vnitřní rotace na začátku flexe a terminální zevní rotace na konci extenze,
2. valivý pohyb kondylů femuru po tibiálním plató

směrem dopředu,

3. posuvný pohyb kondylů femuru po tibiálním plató

hovoří

dozadu (4, ll).

mění

dle

stupně

rotací,

při

níž se tibie

Kolenní kloub tedy nemá stálou osu pohybu, ale ta se
také

směrem

flexe.

Někdy

se proto

o instantním rotačním centru (4, ll).

Flexe kolenního kloubu probíhá v několika fázích:
1. prvních 5° flexe je provázeno tzv.
této rotace jde z hlavice femuru do
se

otáčí,

mediální se posouvá

noze volné se

pootočí

(při

počáteční

středu

točí dovnitř .

Osa

laterálního kondylu, takže laterální kondyl

noze fixované k podložce se femur

bérec spolu s nohou,

špičkou

nohy

dovnitř).

otáčí zevně, při

Touto

počáteční

rotací se uvolní ligamentum cruciatum anterius. V této fázi pohybu se kolenní kloub
odemkne,
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2. následuje valivý pohyb v meniskofemorálních kloubech - femur se valí po tibii a obou
meniscích

směrem

3. od flexe asi 20°

dozadu,

přechází

opožděním

malým

valivý pohyb v pohyb posuvný -

i

v laterálním

asymetrií obou femorotibiálních

nejdříve

femorotibiálním kloubu

kloubů) .

V

závěrečné

v mediálním, s

(zpoždění

je dáno

fázi flexe se stále zmenšuje

kontakt femuru s tibií a menisky se posunují po tibii dozadu. Flexe kolenního kloubu
se tedy

dokončuje

v meniskotibiálním spojení,

přičemž

posun zevního menisku po

tibii je mnohem větší (asi 12 mm) než posun menisku vnitřního (asi 6 mm) (3, 4, ll).

zkřížené

Flexi kolenního kloubu jistí
při

klouže

distálně, při

flexi

proximálně.

až k

závěrečné

Tyto pohyby jsou možné jen za

současné

probíhá celý proces
opět

opačně

extenzi

vazy, které brání

nadměrným posunům

kostí. Patela

Rozsah posunu je 5 - 7 cm.

rotaci v

opačném směru,

Při

extenzi

která extendovaný kloub

uzamkne (3 , 4).

Vnitřní

a zevní rotace

jsou díky
uspořádání

napětí

všech

vazů téměř

flexe, kdy je kloub "odemknutý". V plné extenzi

nemožné. Vlastní

rotační děj

je závislý

hlavně

na

vazivového aparátu a jeho vztahu ke kostním strukturám. Z hlediska rotací

můžeme uspořádání vazů rozdělit

centrální pilíř:
mediální

tvořen zkříženými

pilíř: tvořen

laterální pilíř:

do tří pilířů:

tvořen

vazy,

mediálním postranním vazem a kloubním pouzdrem,
laterálním postranním vazem a kloubním pouzdrem.

Takto jsou kondyly femuru stabilizovány z obou stran:
laterální kondyl femuru je z mediální stany stabilizován

předním zkříženým

vazem a z laterální stany laterálním postranním vazem,
mediální kondyl femuru je z mediální strany stabilizován mediálním postranním
vazem a z laterální stany zadním

Důležitý

je také

průběh

probíhá

téměř vertikálně,

obou

příčin umožňujících při

zkříženým

zkřížených vazů

je sklon
rotaci

vazem (1).

ve frontální

předního zkříženého

větší

rovině.

Zatímco zadní

vazu mnohem

větší.

zkřížený

vaz

To je jednou z

pohyblivost laterálního kondylu femuru než kondylu

mediálního (1).
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Rozsah rotací se zvyšuje s postupnou flexí, a to
zvětšuje

rozsah rotace

poměrně

málo.

Největší

hlavně během

rozsah

prvních 30° flexe. Dále se

rotačních pohybů (vnitřní

rotace 17°,

zevní rotace 21 °) je zhruba mezi 45° a 90° flexe (1).
Svaly

zajišťující

základní pohyby kolenního kloubu

můžeme rozdělit

do

čtyř funkčních

skupin:
1. svaly provádějící flexi v kolenním kloubu
m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus
m. gracilis
m. gastrocnemius
m. sartorius
m. popliteus
2. svaly provádějící extenzi v kolenním kloubu
m. quadriceps femoris
3. svaly provádějící zevní rotaci v kolenním kloubu (jen ve flexi)
m. biceps femoris
m. tensor fasciae latae
4. svaly provádějící

vnitřní

rotaci v kolenním kloubu (jen ve flexi)

m. semitendinosus
m. semimembranosus
m. gracilis
m. sartorius
m. popliteus (1, 4).

2.4 Biomechanika
Přední zkřížený

vaz

předního zkříženého

zabezpečuje

kolenního kloubu. Také

vazu

spolu se zadním zkříženým vazem anteroposteriorní stabilitu

zajišťují

vzájemnou koordinovanost všech

tří pohybů

-

rotačního ,

valivého a posuvného. Napětí LCA není v průběhu pohybu stále stejné. V plné extenzi je vaz
napnut celý, zejména jeho posterolaterální

část. Při

15° flexi

dosahuje minima zhruba mezi 30° - 40° flexe. S další flexí
při

90° flexi je zejména jeho anteromediální

část silně
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začíná

jeho tenze klesat a

začíná napětí opět narůstat,

napnuta (1 ).

takže

napětí

Na

LCA má vliv i rotace bérce, kdy

zevní rotací dochází k jeho relaxaci a rotací
vnitřní
'

'

,.
\

.•

\

\

Obr. 2 vytváří

tibii

_:_-_-.::·-::-.:...::··_,_- /

I

LCA

(převzato

tlačí

mírně

Nejběžnějším

LCA je tedy rotace
flektovaném koleni.

Zajímavý je

vzácnější

kterém

se

sportovec

zvedá z podřepu

plnou

silou

extenzorů

kolene: tah m.

quadriceps femoris

z (12)).

patelu k femuru.

(viz obrázek 2). Tato síla
čím

poranění

v napjatém nebo

·.

poraněníí

Zdálo by se tedy, že

Současně

způsobí při

mechanizmus,

(označený

při

jako síla Q)

vzniká síla F 1, která táhne

nadprahové velikosti

přetrhnutí

LCA.

menší bude flexe v koleni, tím menší bude nevítaná síla Fl. Ale

v extenzi je tento mechanizmus

hamstringů,

mechanismem

'•.

silový vektor F, který

dopředu

právě

.

se naopak napíná.

nejnebezpečnější,

protože

nepůsobí

ochranný protitah

které jsou synergisty LCA (7, 12).

2.5 Fyzioterapeutická rehabilitace po rekonstrukci LCA
Léčebná

to

rehabilitace po rekonstrukci LCA zaznamenala v posledních letech výrazné

hlavně

změny

a

ve smyslu své razantnosti. Hlavní cíl však zůstává stejný:

obnova předoperační fyzické kondice,
obnova rozsahu pohybu,
obnova svalové síly,
obnova statické a dynamické stability kolenního kloubu,
u vrcholových

sportovců

specifických sportovních

navíc obnova pohyblivosti, obratnosti a rychlosti ve

činnostech

(2).

Po rekonstrukci LCA je obtížné najít v rámci terapie rovnováhu mezi nutnou ochranou
rekonstruovaného

vazu a následky,

které by mohla

Rekonstruovaný vaz nesmí být vystavován

nadměrné zátěži,

Dlouhodobá imobilizace však není vhodná díky
svalů

v okolí imobilizovaného kloubu,

změny

řadě

zapříčinit

aby bylo

nežádoucích

kloubní chrupavky a

pohybu vznikající jako následek kloubní adheze (2).
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ochrana

nadměrná.

umožněno řádné

následků
vazů

hojení.

jako je atrofie

a omezení rozsahu

Terapeutický program se stále vyvíjí v souladu s nově
faktorech, které mají vliv na rekonstruovaný LCA.
rehabilitační

program,

včasnou
zmírnění

většina

Ačkoli

nebyl

informacemi o

vytvořen

univerzální

na:

obnovu rozsahu pohybu,
otoku,

vyvarování se nadměrné
včasné

důraz

klade

přicházejícími

hamstringů

posilování

nadměrného

zátěži

transplantovaného vazu,

k

zajištění

dynamické kloubní stability a k

zmírnění

rizika

napnutí transplantátu,

proprioceptivní stimulaci a nervosvalovou reedukaci,
zvýšení svalové síly a zlepšení celkové kondice,
začlenění cvičení

v uzavřených kinetických řetězcích do programu,

trénink specifických sportovních

činností,

aerobní kardiovaskulární trénink (2).

Celý program můžeme rozdělit do
1.

předoperační

několika

fází:

fáze,

2. první dva týdny po operaci,
3.

třetí

až pátý týden po operaci,

4. šestý týden po operaci až doba, kdy je
sportovec ke své sportovní
Toto

rozdělení

je však pouze

Právě

Předoperační

orientační.

Každá fáze má svá kritéria, která musí být

stupně rehabilitačního

fáze

LCA a končí v den operace (5).

Hlavním cílem je:
seznámení pacienta s operací,
snížení kloubního otoku,
obnova plného rozsahu pohybu,
posílení m. quadriceps femoris a hamstringů,
nácvik

chůze

splněna,

programu (5).

v této fázi byl za posledních deset let zaznamenán velký pokrok.

poranění

zaměstnání či

činnosti .

aby pacient mohl postoupit do dalšího

2.5.1

pacient schopen návratu do

o dvou francouzských berlích,
16

Začíná

v okamžiku

obnova normální

chůze

(2).

Operace je indikována až pokud jsou tyto cíle

splněny.

Pokud by tomu tak nebylo a vaz by

byl rekonstruován v akutní fázi po poranění, hrozí riziko vzniku pooperační arthrofibrózy (2).

Seznámení pacienta s operací
Jedná se o psychickou přípravu pacienta na operaci,
pooperačního rehabilitačního

včetně

popisu

operačního

zákroku a

programu (5).

Snížení kloubního otoku
Kloubní otok má nervosvalový

inhibiční

efekt na m. quadriceps femoris, který má za následek

jeho rapidní atrofii, a proto musíme velikost výpotku co
Instruujeme pacienta, aby elevoval a chladil

nejdříve

snížit (2).

končetinu. Můžeme

také použít

prostředky

fyzikální terapie jako kryoterapii a nízko a středofrekvenční elektroterapii (5).

Obnova rozsahu pohybu
Využíváme aktivních i pasivních postupů k získání plné flexe a ke zvyšování
směrech

V obou

lze

úspěšně

využít

například

stupně

metody postizometrické relaxace.
(funkčně

také pohyblivost kloubu femoropatelárního a tibiofibulárního

extenze.

Důležitá

je

souvisí s kloubem

kolenním), které mobilizujeme, abychom předešli jejich ztuhnutí.

chůze

Nácvik

Pacient obvykle používá
používá

dvě

chůzi třídobou (obě

francouzské hole k odlehčení postižené

hole

současně-

končetiny. Zpočátku

postižená končetina- zdravá

končetina), později

dvoudobou (hole spolu s postiženou končetinou - zdravá končetina) ( 10).

Posílení m. guadriceps femoris a hamstringů
Jakmile je
začít

končetina

bez nebo s minimálním otokem a s plným rozsahem pohybu,

posilovat m. quadriceps femoris a hamstingy. Využíváme

cvičení

v

uzavřených

izometrická

cvičení

a

kinematických řetězcích (rotoped, stepper).

K zlepšení stability kolenního kloubu
facilitace (rytmickou stabilizaci
válcové a kulové

hlavně

můžeme

úseče či

můžeme

či stabilizační

použít metodu proprioceptivní nervosvalové

zvrat) a senzomotorickou stimulaci (malá noha,

posturomed) (1 0).

17

2.5.2 Druhá fáze -

pooperační

Tato fáze zahrnuje první dva týdny po operaci, které
terapeutického programu velmi

důležité.

vážných komplikací) hospitalizován tři až

Pacient je
čtyři

většinou

v rámci

JSOU

pooperačního

(pokud probíhá operace bez

dny. V této fázi se

zaměřujeme

na:

kontrolu pooperačního otoku,
získání 90° kolenní flexe,
získání plné extenze,
udržení dobré aktivace m. quadriceps femoris,
umožnění

hojení pooperační rány,

nácvik chůze (5).

Dříve

byl kolenní kloub po rekonstrukci LCA

chráněn.

Tato konzervativní forma

léčby

dlouhodobě
měla

imobilizován, aby byl transplantát

za následek

řadu

komplikací, jako je

intraartikulární adheze, kloubní ztuhlost, patelofemorální krepitus, bolest,
quadriceps femoris, ale také
kostí,

vazů

měla

značná

negativní vliv na biomechanické a histologické vlastnosti

a kloubní chrupavky. Atrofie m. quadriceps dosáhne 40% již po

imobilizaci. Díky

atrofie m.

těmto následkům

imobilizace se klade stále

rozsahu pohybu operovaného kolenního kloubu

větší důraz

včetně včasného

na

pětitýdenní

včasnou

obnovu

dosažení plné kolenní

extenze (2).

Kontrola pooperačního otoku
prostředky

Používáme
Můžeme

stejné jako v předoperační fázi . Tzn.

končetinu

elevujeme a chladíme.

použít i prostředky fyzikální terapie jako je nízko a stř~dofrekvenční elektroterapie a

kryoterapie.

Získání 90° kolenní flexe
Významným pomocníkem
fázích

pooperační

při

zvyšování rozsahu pohybu kolenního kloubu je v počátečních

rehabilitace motodlaha. Výhodou je možnost nastavení rychlosti a rozsahu

pohybu. Pohyb je vykonáván s relaxovanou

končetinou,

je rozsah flexe nastaven do 60°, druhý den do 75° a
týdne

cvičí

třetí

pacient aktivní i asistovanou flexi. Terapeut

použít PIR (10).
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zcela

pasivně.

První den po operaci

den do 90° (14).

může

Během

druhého

také k zvýšení rozsahu pohybu

Získání plné extenze
kvůli

Zahajujeme první den po operaci

prevenci neuro:tyziologického

z činnosti (2). Časné získání extenze také umožní, aby se
zformovat

do interkondylárního

zářezu.

vyřazení

m. quadriceps

rekonstruovaný vaz mohl

Potenciální volný prostor by mohl být

vyplněn

zjizvenou fibrózní tkání, která by tak vytvořila permanentní blok plné extenzi (5).

Udržení dobré aktivace m. quadriceps femoris
Aktivace m. quadriceps femoris pomáhá v prevenci vzniku
syndromu. Instruujeme pacienta, aby

přitáhl špičku

pooperačního

(provedl maximální dorziflexi), aktivoval

m. quadriceps femoris a snažil se propnout koleno . Také by
pětkrát

podložku. Tato

cvičení

také zlepšují

průtok

schopen jen

minimálně

krve v dolních

každou hodinu

minimálně

s dorziflexí hlezenního kloubu asi 20 cm nad

končetinách

(prevence tromboflebitidy). Pokud je pacient

aktivovat m. quadriceps femoris,
či

můžeme

k zlepšení jeho aktivace

EMO-biofeedback. (10)

chůze

Již první den po operaci
holí.

měl

napomáhají aktivaci m. quadriceps femoris, získání plné extenze a

použít elektrickou stimulaci

N ácvik

končetinu

zvedat extendovanou

femoropatelárního

Chůzi

by

měl

pacient chodit

třídobou chůzí

s oporou dvou francouzských

ale omezit jen na přesun do jídelny a na sociální

nedodržoval, hrozilo by
konci druhé fáze

může

zvětšení pooperačního

rehabilitačního

programu by

zařízení.

Pokud by toto

otoku a s ním související komplikace. Na
měl

být pacient schopen

chůze

bez holí na

kratší vzdálenost.

Aby pacient mohl být propuštěn z nemocnice, musí být

splněna

tato kriteria:

plná pasivní extenze,
minimální otok,
dobrá aktivace m. quadriceps femoris,
90° kolenní flexe (5).
Pacient je instruován, aby
končetinu jako

pokračoval

v

cvičení

jako v nemocnici a elevoval a chladil

prevenci otoku.

Po uplynutí jednoho týdne po operaci absolvuje pacient první kontrolu,
operující

lékař

odstraní stehy a zkontroluje, zda nenastaly

udržuje plnou kolenní extenzi a 90

o

flexi, není
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nějaké

přítomen

při

které mu jeho

komplikace a zda pacient

otok a je dobrá aktivace m.

odstranění stehů začínáme

quadriceps femoris (2, 5). Po

kloubu, aby nedošlo k jeho ztuhnutí a také pomocí

Na konci druhého týdne po operaci

začínáme

měkkých

s mobilizací femoropatelárního
technik pečujeme o jizvu.

hamstringů

s aktivacím. quadriceps femoris a

používat také senzomotorickou stimulaci. Jejím cílem je dosáhnutí reflexní automatické
aktivace žádaných

svalů.

kontrakce v rámci

určitého

válcové
čelem

úseče,

přidat

2.5.3

ovlivnění

pohybu a vyvolání reflexní svalové

pohybového stereotypu facilitací z plosky nohy. Využíváme

na kterých je možný antero-posteriorní a latero-laterální pohyb. Pacient stojí

k žebřinám na

Zpočátku

V zásadě jde o

úseči,

aby se jich v případě pocitu velké nestability mohl zachytit.
úseči

necháme pacienta na

staticky stát a až pokud je jeho stoj stabilní,

můžeme

postrky (1 0).

Třetí

fáze

léčebné

rehabilitace

Tato fáze zahrnuje třetí až pátý pooperační týden. Jejím hlavním cílem je:
udržení plné extenze,
zvětšení

kolenní flexe,

postupné posilování

svalů,

kontrola otoku,
obnova aktivit běžného denního života (5).

Postupné posilování
K posílení

svalů

svalů

využíváme

zpočátku cvičení

zátěží,

jízdu na rotopedu, nejprve s minimální
Pokračujeme
během

můžeme

pacient stojí na

pro zvýšení

úseči

na druhou a nakonec výpady pátého týdne

kterou

postupně

můžeme

nejdříve

zdravou

přenášení

končetinou

několik úsečí

končetinou nakročil

na

či

stepper.

a posturomed a

úseč

na posturomed.

váhy zjedné

končetiny

a poté i operovanou.

Během

asi s 50 cm odstupem za sebe a

úseč

a druhou stoupl na zem za ní.

Pomocí nestabilních ploch tak provádíme senzomotorickou stimulaci
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Jedná se o

úseče

umístit kulovou

staticky, následují postrky,

pacientovi položit

instruovat ho, aby vždy jednou

náročnosti

řetězcích.

zvyšujeme,

se senzomotorickou stimulací. Používáme již i kulové

pátého týdne

Nejdříve

v uzavřených kinetických

během chůze

(1 0).

Na konci této fáze by měla být

splněna

následující kriteria:

plná extenze,
téměř

plná flexe,

adekvátní svalová síla m. quadriceps femoris,
normální

chůzový

stereotyp bez podpory francouzských holí (5).

2.5.4 Čtvrtá fáze léčebné rehabilitace

Tato fáze zahrnuje šestý týden po operaci až dobu, kdy je pacient schopen návratu do
zaměstnání či

sportovec ke své sportovní

činnosti.

Toto období

může

být pro rekonstruovaný

vaz dosti nebezpečné. Pacient začíná mít pocit zvyšující se stability kolenního kloubu, což ho
svádí ke zvyšování

zátěže

a menší opatrnosti než ve fázích

předchozích.

V šestém až osmém

týdnu však dochází k avaskularizaci rekonstruovaného vazu, a proto bychom v
neměli příliš zintenzivňovat rehabilitační

běhu. Pokračujeme

s

cvičením

prováděním běžných

Ve dvanáctém týdnu

činností během

denních

vrátit se k aktivní sportovní

na rollo-bollo a s pomalou formou

činnosti,

začíná

téměř

normální

stupeň

musí v této fázi zintenzivnit silový trénink (2).

pomalý kontrolovaný výcvik

bočných pohybů.

měsíci

trénink specifických sportovních
činnosti

činností

V šestnáctém až

hamstringů.

Pokud není

začíná

v pátém až

výpotek, pacient má plný rozsah pohybu a koleno je stabilní,

navracet do sportovní

Během

svalové síly obnoven

jednoho roku až dvou let. Pokud si pacient přeje

osmnáctém týdnu zhodnotíme svalovou sílu m. quadriceps femoris a

šestém

napětí.

v posilování na rotopedu, stapperu a také v plavání (10)

Pokud se pacient nechce vrátit ke sportu, bude

přítomen

týdnech

program a nevystavovat tak vaz nadměrnému

můžeme začít

V osmém až desátém týdnu

těchto

a pacient se

může postupně plně

(1 0).

jednoho roku po operaci by měl pacient při sportovní
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činnosti

používat

funkční

ortézu.

3. Část speciální
3.1 Vstupní data
vyšetřovaná

osoba: pan J. M.

ročník:

1977

diagnóza:

M235 chronická nestabilita kolena
st. p. plastica LCA gen. lat. dx. + extr. menisci lat. dx.
arthrosis fossae intercondyl. gen. lat. dx

3.2 - Anamnéza
rodinná anamnéza: nevýznamná

osobní anamnéza:

běžná dětská onemocnění,

předloktí,

fraktura levé

artroskopické

úrazy: v 1Oletech fraktura pravého

klíční

kosti v ll letech, operace: 2001 -

začištění menisků

levého kolenního kloubu, 2003 -

extrakce mediálního menisku levého kolene

číšník, momentálně

pracovní anamnéza:

v pracovní neschopnosti,

v pracovním poměru znovu od 4. 2. 2006 (systém
krátký/dlouhý týden)

sociální anamnéza:

žije sám, bydlí v

sportovní anamnéza:

od 7let (tj. 21

domě

roků)

s výtahem

hraje fotbal,

před

operací na úrovni

divize- trénink 2-3x týdně+ zápas

alergie:

o

abusus:

nekouří,

nynější onemocnění:

alkohol příležitostně, kávu nepije, léky neužívá

pacientovy problémy s koleny

artroskopii byl v roce 2001, o dva roky
kolene. Od té doby byl

relativně

později

začaly

asi

před pěti

lety, na první

mu byl vyoperován mediální meniskus levého

bez obtíží až do roku 2005, kdy se

zvětšoval

pocit instability

pravého kolene a pacient byl indikován k operaci. ll. 1. 2006 podstoupil v Centru
pohybového aparátu (dále jen C.L.P.A.) ve

Vysočanech
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léčby

operaci pravého kolenního kloubu s

extrakcí

menisků

pacient necelé

a plastikou předního

tři

zkříženého

týdny po operaci, extrakce

vazu

stehů

štěpem

z ligamentum patellae. Nyní je

26. 1. 2006, venku chodí s ortézou, jinak

bez, dochází na ambulantní rehabilitaci 3x týdně.

3.2.1 Výpis ze zdravotnické dokumentace

Operační

protokol ze dne ll. 1. 2006, C.L.P.A. ve

extrakce

menisků

k náhradě

Vysočanech;

artroskopicky provedená

a plastika ligamentum cruciatum anterius pravého kolenního kloubu,

odstraněného

vazu byl použit

štěp

z ligamentum patellae. Operace

proběhla

bez

komplikací.

3.2.2

Předchozí

rehabilitace

V roce 2001 a 2003 následovala po artroskopických zásazích krátká rehabilitace v C.L.P.A.
ve

Vysočanech

(LTV,

vířivka),

v obou případech s dobrým výsledkem.

3.2.3. Indikace k rehabilitaci

Od 27. 1.

léčebná tělesná

výchova (dále jen LTV) dle metodiky po plastice LCA,

magnetoterapie na pravé koleno,

péče

o jizvu, techniky

mobilizace periferních kloubů, senzomotorika, vše 3x

týdně,

měkkých

tkání (dále jen TMT),

celkem 6x; od 1O. 2. individuální

LTV, magnetoterapie a vířivka na pravé koleno 36°, vše 3x týdně, celkem lOx.

3.3 Vstupní kinezilogický rozbor
Vstupní

vyšetření

bylo provedeno 30. ledna 2006.

3.3.1 Status presens

Ráno cítil asi 1 hodinu bolest v laterální

části

patelárního vazu, jinak se cítí dobře.

hmotnost 80 kg
výška 182,5 cm
BMI 24,02
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3.3.2.

Vyšetření

vyšetření

stoje:

aspekcí: širší baze, pravé chodidlo více
počínající

chodidel,

halux valgus

vytočeno zevně, oploštělá příčná

bilaterálně,

oproti pravé

šlachy, varozní postavení v hlezenních kloubech,

větší

výraznější

klenba obou

tonus levé achillovy

trofika svalstva levého

lýtka oproti pravému, levá podkolenní rýha o 1 cm níž než pravá, mírná flexe (cca
přední straně

kolem 5°) pravého kolene, na

tuberositas tibiae) 9 cm podélná jizva,
kolenních
medialis,

kloubů, výraznější

celkově

pravého kolenního kloubu

barevně

(kraniálně

od

výrazná, ale zhojená, varozní postavení

stehenní svalstvo levé strany, hypertrofie m. vastus

výrazná varozita dolních končetin

levá spina iliaca posterior superior cca o 1 cm níž než pravá, totožné postavení levé
spina iliaca anterior superior oproti pravé, sešikmení pánve vlevo, mírná anteverze
pánve, bederní lordóza
mírně

prominující

obratli Th5- Th 10 ,

výraznější především

břicho

mírně

části),

(více v dolní

v oblasti prvního lumbálního obratle,
hrudní kyfóza

oploštělá přibližně

mezi

prominující mediální okraje lopatek, levý torakobrachiální

trojúhelník lehce výraznější než pravý, ramena mírně v protrakci, pravé rameno o 1 cm
výš oproti levému, zvýšená

krční

předsunuté

lordóza,

držení hlavy

zároveň

s lehkou

rotací a úklonem vpravo
dynamické

vyšetření páteře

(orientačně)

- malá pohyblivost bederní

páteře

do

anteflexe, zvýšená pohyblivost v Th-L přechodu, Thomayer O
vyšetření

na dvou vahách: zatížení pravé strany 47 kg, levé 33 kg, rozdíl 14

kilogramů

(140 N)
vyšetření

stoje se

zavřenýma očima-

oscilacím trupu, hra prstrců je jen lehce
vyšetření

ani

při

stoji spatném nedochází k nadměrným

zvýrazněná

stoje na jedné noze (Trendelenburg - Duchennova zkouška) - na levé bez

nálezu, na pravé není výrazný laterální posun nebo pokles pánve, ale zhoršila se
stabilizační

schopnost těla

závěr:

Pacient

nadměrně zatěžuje

zřetelně

operovanou (pravou) dolní

s širokou bazí. Postavení celého
poměrně

končetin

slabší svalstvo. Varozita dolních
těla

je i přes

symetrické, odchylky popsané ve
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končetinu ,

je

výrazně

změněné poměry

vyšetření

která má oproti levé
patrná i

na dolních

při

stoji

končetinách

nejsou v}'fazné. Držení trupu je

mírně

okrajů

ochablé, mírné odstávání mediálních

oploštěním

tendenci

hrudní kyfózy, než svalovou insuficiencí.

sklánět

operované

lopatek je

hlavu do

předklonu.

Modifikovaná

končetiny pravděpodobně zůstala

propriocepce patrně nebude

výrazně

i

přes

patrně způsobeno

Při běžném

vyšetření

spíš

stoji má pacient

ukazují, že svalová síla

svalové oslabení

dostatečná

a ani

porušená.

vyšetření chůze:
chůze

bez pomůcek, bez ortézy

rytmus kroku pravidelný, širší baze (vzdálenost
končetinou

kroku pravou dolní
zevně,

je

mírně

vnitřních kotníků

delší než levou, výrazné

bilaterálně,

tvrdý došlap plochou chodidla

dojmem, nízký souhyb horních končetin,

cca 8 cm), délka

mírně

trup

vytáčení špiček

působí při chůzi

toporným

kolébavá chůze

závěr:
Chůze

se

pacienta odpovídá funkční morfologii jeho dolních

vytáčejí zevně,

zdá být

přes

odraz je veden více

ovlivněna

končetin,

mediální hranu palce. Operací kolene se

málo, rozdílná délka kroku ukazuje na

operované končetiny při

baze je širší, nohy

částečné odlehčování

chůzi.

antropometrické vyšetření:
dolní končetina- délky (cm}
funkční

pravá

levá

102

101

délka DK

anatomická délka DK

93,5

(končetina

není

94

v plné extenzi)
stehno

47

47

bérec

47,5

47

stehno 15 cm nad patellou

47

50,5

stehno nad kolenním kloubem přes

40

40

39,5

38,5

36

36

37

38

- obvody (cm)

mm. vasti
koleno
přes

přes

patelu

tuberositas tibiae

lýtko
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závěr:
Vyšetření

ukazuje, že délka dolních

pacient potvrzuje výsledky
koleno

plně

extendovat.

je na operované
kvůli

předchozích

Výraznější

končetině

končetin (funkční

vyšetření.

ortopedických

Navíc nelze pravé

stranové odlišnosti jsou v obvodových mírách, kde

patrný úbytek svaloviny v oblasti stehna i lýtka, naopak

mírnému otoku je větší obvod pravého kolenního kloubu.

goniometrické vyšetření kloubních
měřeno

rozsahů

metodou SFTR:

standardním dvouramenným goniometrem

pravá (aktivní I pasivní pohyb)
kloub

ani anatomická) není stejná, což

S 15-0-120 I S 20-0-140 (flexevkol.kl.)

kyčelní

levá (aktivní I pasivní pohyb)
S 15-0-120 I S 20-0-140

(tlexe v kol.kl.)

S 15-0-85 I S 15-0-90 (extenze kol. kl.)

S 15-0-85 I S 15-0-90 (extenze kol. kl.)

F 40-0-30 I F 45-0-30

F 45-0-30 I F 50-0-30

R 45-0-45 IR 45-0-45

R 45-0-45 IR 45-0-45

kloub kolenní

S 0-10-95 I S 0-10-95 (bolest)

S 0-0-130 I S 0-0-140

kloub hlezenní

S 15-0-65 I S 15-0-65

S 15-0-65 I S 15-0-70

závěr:

Podle základních

vyšetření

kloubních

rozsahů

jsou tyto v normě s výjimkou

operovaného kloubu, kde je omezená extenze i flexe. Omezení extenze
způsobeno
straně

i jen

přetrvávajícím

může

malým otokem, flexe je pro bolestivost na

být

přední

kolene omezena na 95°. S přihlédnutím ke zdravotnímu stavu se nejedná o

patologický stav.

vyšetření

základních pohybových

stereotyp extenze v
zároveň

stereotypů

kyčelním

(dle Jandy (6)):

kloubu -

oboustraně

při

pohybu

začínají téměř

aktivovat gluteální, ischiokrurální i paravertebrální svaly

stereotyp abdukce v kyčelním kloubu - vpravo pohyb
je lehce

se

ovlivněn

začíná

tenzorovým mechanismem, vlevo proveden
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mírnou elevací pánve a

správně

závěr:

Je lehce
se

pozměněn

změnou

stereotyp abdukce v pravém

svalových

poměrů

na dolní

kyčelním

končetině.

kloubu, což

může

Stereotyp extenze v

souviset

kyčelním

kloubu nelze jednoznačně hodnotit jako nesprávný.

vyšetření

zkrácených

svalů

(dle Jandy (6)):

sval

hodnocení
P*

L

m. soleus

o
o

o
o

m. rectus femoris

1

1

m. iliopsoas

1

1

m. tensor fasciae latae

1

1

flexory kolenního

m. biceps femoris

kloubu

m. semitendinosus

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

m. triceps surae

flexory

kyčelního

kloubu

m. gastrocnemius

m. semimembranosus
adduktory kyčelního

m. pectineus

kloubu

m. adductor brevis
m. adductor magnus
m. adductor longus
m. gracilis

*)pravý kolenní kloub nedosáhne plné extenze, viz goniometrické

vyšetření

závěr:

U testovaných

svalů

nebylo

zjištěno

výrazné zkrácení. Pravá dolní

končetina

nebyla

v plné extenzi, ale dá se předpokládat, že ani s ní nebyl výsledek významně odlišný.
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vyšetření

svalové síly vybraných svalových skupin (dle Jandy (8)):

p

SVAL

POHYB

L

m. iliopsoas

5 flexe

5

m. gluteus maximus, flexory

5 extenze

5

kolene

extenze (s flexí

m. gluteus maximus, flexory
5

5

v kolenním kloubu) kolene
Q)

m. gluteus med. et min.,

4 abdukce

5

m. tensor fasciae latae

>(.)

Q

mm. adductores,
m. semimembranosus,

5 addukce

5

m. semitendinosus
5 rotace zevní
5 rotace

m. obturatorius ext.

5

m. gluteus min. et med.,

vnitřní

5

m. tensor fasciae latae
m. biceps femoris,
o

$:::1

m. semitendinosus,

4 flexe

5

Q)

m. semimebranosus

o

...::.::

4 extenze
flexe plant.

m. quadriceps femoris

5

m. soleus

5

m. triceps surae

5

při

4+
flexi kol.

--

...::.::

flexe plant.

4+

ext.

kol

$:::1

.......

o

...::.::

při

4 inverse a dorsiflexe m. tibialis anterior

4

4 inverze z flexe

m. tibialis posterior

4

5 everze

mm. perone1

5

závěr:

Svalová síla
maximálně

některých svalů

do

stupně

4.

na operované

Významější

z hlediska pacienta rozdíl oproti zdravé
výrazné.
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končetině

je dle

očekávání

snížená, ale

než vyhodnocení podle svalového testu je
končetině, při

takovém srovnání je oslabení

vyšetření reflexů:

hodnocení

reflex
p

L

nevyšetř.

3

achillovy šlachy

2

2

medioplantární

2

2

kožní plantární

pozitivní

pozitivní

patelární

orientační vyšetření čití:

povrchové: anestezie v oblasti jizvy na přední

straně

kolene,

kromě

této lokality je

čití

v normě
hluboké: polohocit i pohybocit na dolních končetinách bilaterálně v normě

závěr:
hůře

Reflexy jsou lehce

výbavné, s nižší amplitudou; patelární reflex na pravé noze

nebyl vyšetřen kvůli jizvě. Čití, vyjma bezprostředního okolí jizvy, není porušeno.

vyšetření měkkých

provedeno

tkání a reflexních změn:

vyšetření

fascií dolních

končetin,

vlevo

vpravo mírný, lehce proteplený otok na distální

volně

části

posunlivé všemi

směry,

stehna a koleni, jinak dobrá

posunlivost i protažitelnost
vyšetření

jizvy na

den po vyndání
chirurgickém
zhojená, tuhá,
hlubší palpaci

přední straně

stehů):

řezu

operačním

výkonu,

čtvrtý

asi 9 cm dlouhá jizva mezi tuberositas tibiae a patellou po

a extrakci

špatně

pravého kolene (19 dní po

štěpu

z obou kostí a patelárního vazu. Jizva je

protažitelná a neposunlivá;

především

v kraniální

části. Některé

povrchově

dobře

necitlivá, bolestivá

při

vstupy po stezích podél jizvy jsou

vtažené a neposunlivé, možná srostlé s hlubšími strukturami.
palpační

orientační

normotonní,

mírně

vyšetření

zvýšené

svalového tonu -

napětí

je v oblasti

flexorů

svalstvo dolních

kolenních kloubů, a to

vpravo; paravertebrální svalstvo je hypertonické v oblasti hrudní
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končetin

páteře

je

výrazněji

závěr:

Nebyly
špatně

zjištěny závažnější změny,
stejně

posunlivá a zatuhlá,

třeba

je

ale

důsledně pečovat

o jizvu, která je

jako vstupy po stezích. Pacient se dosud o jizvu

nijak nestaral.

vyšetření

kloubní vůle (dle Lewita (9)):

byla

vyšetřena

kloubní

vůle

sakroiliakálního skloubení, kolen, hlezen

oblasti

chodidel
patella pravé dolní
všech

končetiny

vyšetřovaných

je

méně

posunlivá než levá, jinak je kloubní

vůle

ve

kloubech dobrá

závěr:
Vyšetření

neukázalo

ovlivnění

kloubní

vůle;

dá se

předpokládat,

že zhoršená

pohyblivost patelly vpravo je zapříčiněna otokem měkkých tkání kloubu.

Závěr vyšetření

3.3.3

Pacientův

organismus se se stavem po operaci vyrovnává

afekce okolních tkání

nezpůsobují

zjistili, že si je pacient
vědomě

více

zatěžuje,

poměrně dobře,

zatím zjistitelné závažné

vědom přetěžování

aby ji posílil.

Kromě

nálezú stav jizvy, který je nevyhovující a

operované

změny.

končetiny.

zásah v kloubu a

Prostým dotazem jsme
Uvádí, že pravou nohu

svalových atrofií bude jedním z nejdúležitějších

může

sám o

sobě

zpúsobovat omezení pohybu.

Nemožnost dosažení plné extenze v operovaném koleni aktivním ani pasivním pohybem
nepřehlížíme,

ale tento stav není po operaci neobvyklý a dá se

předpokládat,

že se terapií

upraví.

I

přes

výrazný úbytek svaloviny se dá svalová síla na operované

dobrá, oslabení pacienta neomezuje v běžných denních

činnostech

končetiny

hodnotit jako

ani v chúzi na

přiměřenou

vzdálenost. Stereotyp chúze je specifický, nedochází ke správnému nášlapu ani k odvíjení
plosky

při

odrazu, souhyb horních

pravděpodobně
paradoxně

končetin

zpúsobeno varozitou dolních

vede pacienta k rozšíření baze a

je malý a chúze je

končetin,

mírně

u fotbalisty nikoliv neobvyklou, která

přenášení těžiště poněkud
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kolébavá. To je

mimo osu pohybu.

Nesprávný

způsob provádění

odrazové fáze by mohl v delším

časovém

horizontu vést ke

zhoršení postavení v prvních metatarzofalangeálních kloubech.

Pacientovo držení
změní

v

průběhu

není ideální, ale

rehabilitace, kdy by

Můžeme očekávat,
změnu

těla

že rozdílná délka

držení celého

nepředstavuje

mělo

aktuální problém.

Pravděpodobně

dojít k dosažení úplné extenze v kolenním kloubu.

končetin

bude implikovat

změnu

postavení pánve a tím i

těla.

3.4 Rehabilitační plán
3.4.1 Krátkodobý plán terapie

Na základě vstupního kineziologického rozboru se bude krátkodobý plán zabývat především
řešením

stavu operovaného kolenního kloubu a příslušné dolní

končetiny,

s cílem:

snížit otok, zmírnit bolestivost a citlivost tkání
uvolnit jizvu, obnovit posunlivost kůže i hlubších struktur
udržet kloubní

vůli

i na

distálnějších

kloubech na

současné

úrovni

dosáhnout plné extenze v kolenním kloubu
zlepšit rozsah flexe kolenního kloubu
posílit všechny oslabené svalové skupiny na dolní
snížit tonus

hamstringů

končetině

obou dolních končetin

vyrovnat dysbalanci v zatížení nohou
zdokonalit

stabilizační

zlepšit stereotyp

Prostředky

schopnost především kolenních kloubú

chůze

navržené k dosažení

cílů

terapie:

TMT na oblast jizvy i okolních tkání
postizometrická relaxace (dále jen PIR) na flexory kolenního kloubu
mobilizace pately, mobilizace

se

kloubů

distální

části

nohy

pasivní zvyšování rozsahu pohybu v koleni do flexe s využitím techniky PIR
aktivní zvyšování rozsahu pohybú v koleni
izometrické posilování svalstva dolní

končetiny

posilování svalú s využitím overballu, therabandu, kladky a rotopedu
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využití technik senzomotorické stimulace- nácvik malé nohy, stimulace plosky,
úseče,posturomed

nácvik chůze s využitím pohyblivého pásu
fyzikální terapie dle indikace

(vířivka,

magnetoterapie)

3.4.2 Dlouhodobý plán terapie

V dlouhodobém plánu je

třeba

obnovit plnou

funkčnost

operovaného kolenního kloubu,

dosáhnout schopnosti dobré stabilizace obou kolen a zvýšit svalovou sílu všech
svalových skupin na výchozí
Vzhledem k
stoje.

očekávání,

pohyblivosti bederní
na

zátěž,

úroveň.

že se

Předběžně můžeme

páteře

dotčených

změní

celkové držení

těla,

vyšetření

bude nutné znovu provést

uvažovat o vyrovnání stranových svalových dysbalancí, zlepšení
a posílení

bude vhodné vybrat pro

něj

břišní stěny .

Protože je pacient mladý, aktivní a zvyklý

adekvátní pohybové aktivity

minimálně

do doby, než se

bude moct vrátit k fotbalu.

3.5
1.

Průběh

rehabilitace

návštěva (pondělí

30. 1. 2006)

Byl proveden kineziologický rozbor (viz 3.3) a instruktáž pacienta k péči o jizvu.

Následně

byl odeslán na magnetoterapii (pulzní magnetoterapie, 30 min., dle indikace)

Pacient bude na terapii docházet v následujících týdnech vždy v pondělí,

středu

a pátek

v dopoledních hodinách. Částečně se bude účastnit běžného programu pooperační rehabilitace
v C.L.P.A. po plastice LCA zahrnujícího skupinové

2.

návštěva (středa

1. 2. 2006)

status presens: pacient se dnes
Koleno ho nebolí,

cvičení.

subjektivně

objektivně přetrává

necítí moc

mírný otok.
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dobře , působí rezervovaně

až skepticky.

uvolnění

cíl terapie:

uvolnění

jizvy,

pately, zlepšení kloubního rozsahu v koleni, posílení

oslabených svalů
provedená terapie: tlaková masáž jizvy, protažení,
kloubů

nohy; TMT na oblast kolenního kloubu; základní
svalů: cvičení

a posílení
střídání

uvolnění;

břiše

cvičení

rozsahů

na zlepšení

s overballem - aktivní propínání kolene do extenze

flexe a extenze s patou a achillovou šlachou

kolen v lehu na

mobilizace pately a drobných

proti odporu therabandu, posílení

opřenou

přes míček,

o overball; posílení

abduktorů

pohybu

flexorů

vleže na boku unožováním

do strany

autoterapie: cviky na izometrické zapojování

3.

návštěva

svalů

dobře,

v extenzi

udává že ráno po probuzení ho koleno asi hodinu bolelo,

pak bolest ustala, nyní bez bolesti; otok je menší
změny,

pacient

šestnáctihodinové

přiznává,

nepečuje.

že o ni

(orientačně

neměřeno).

aspekcí,

O víkendu se vrací do práce,

Jizva

čekají

téměř

ho

dvě

směny.

uvolnění

cíl terapie:

končetiny

(pátek 3. 2. 2006)

status presens: pacient se cítí

beze

dolní

jizvy,

uvolnění

pately, zlepšení kloubního rozsahu v koleni, posílení

oslabených svalů

provedená terapie: tlaková masáž jizvy, protažení,
důležitosti

kloubu;

autoterapie; mobilizace pately a drobných

cvičení

opřenou

proti odporu therabandu, posílení

protahování

kloubů

hamstringů

vysvětlení

přes míček, střídání

o overball; posílení

abduktorů

instruktáž a

nohy; TMT na oblast kolenního

s overballem - aktivní propínání kolene do extenze

a extenze s patou a achillovou šlachou
břiše

uvolnění, důsledná

flexorů

flexe

kolen v lehu na

vleže na boku unožováním do strany,

s pomocí therabandu a s modifikací při abdukci a addukci v kyčelním

kloubu

autoterapie:

péče

o jizvu (masáž, protahování, aplikace sádla), vzhledem k pracovnímu

víkendu využít volna k
protahování

odpočinku

spíše než ke

svalů
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cvičení,

zaměřit

se na

uvolňování

a

4.

návštěva (pondělí

6. 2. 2006)

status presens : pacient je trochu unavený po víkendu v práci, ale
nebolela, snažil se ji

šetřit.

Otok

zůstává přibližně

subjektivně
čistá,

stejný, jizva je

spokojený, noha

lépe pohyblivá, po

stranách přetrvává několik vtažených míst po stezích.

cíl terapie:

pokračovat

v dosavadním,

soustředit

se na aktivní extenzi

končetiny

a na aktivaci

jejích stabilizačních funkcí

provedená terapie: masáž jizvy, TMT, mobilizace pately a drobných
plosky nohy gumovými ježky, nácvik malé nohy, nácvik

nášlapů

korigovaný stoj na posturomedu, PIR na flexory kolene, aktivní

5.

návštěva (středa

různě

cvičení

však patrné zlepšení (dnes

dolních

nohy, nácvik

orientované

úseče,

do extenze

svalů,

méně

přetrvává,

extenze ještě ne ní plná, je

než 5°)

nácvik stabilizace, nácvik

chůze

provedená terapie: masáž jizvy, TMT, mobilizace pately a periferních
svalů

nohy, stimulace

8. 2. 2006)

status presens : pacient chodí bez ortézy, otok je malý, ale

cíl terapie: posílení

na

kloubů

kloubů,

posilování

končetin

s therabandem, stimulace plosky nohy gumovými ježky, nácvik malé

nášlapů

na

posturomedu, nácvik

chůze

různě

orientované

(po zemi) se

úseče

zaměřením

výsledek terapie: po prvních šesti indikovaných

a na posturomed, korigovaný stoj na

na správné pokládání a odvíjení chodidla

rehabilitačních návštěvách

zaznamenáváme

zlepšení v rozsahu pohybu kolene do extenze i do flexe, kde pacient aktivním pohybem
dosáhne cca 100-110°, zlepšení nastalo také v aktivaci m. quadriceps; pacient je s dosavadním
průběhem

6.

rehabilitace spokojený

návštěva

(pátek 10. 2. 2006)

status presens: stav beze
začíná

druhá fáze jeho

změny,

návštěv

pacient má za sebou další dva dny v práci, dnešní

na

rehabilitační
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návštěvou

ambulanci (viz 3.2.3 Indikace k rehabilitaci).

Před cvičením
cvičení

mu od dnešního dne bude aplikována

končetiny,

koupel na dolní

po

bude pokračovat v docházení na pulzní magnetoterapii.

končetiny náročnějším cvičením zaměřeným

cíl terapie: zatížit dolní
pokračovat

na posílení svalstva,

v protahování, nácviku stabilizace a nácviku chůze

provedená terapie:
chůze

vířivá

zahřátí

5 minut s nízkou

na pohyblivém pásu s korekcí

extenze v koleni se
pokračování

ve

posturomedu,

chůze

autoterapie:

zátěží

cvičení

po

chůze;

na rotopedu, 5 minut na stepperu, 5 minut
svalů

posilování

dolní

končetiny přes

kladku -

5 kg a flexe 7,5 kg, obojí ve dvou sériích po patnácti opakováních;
s technikami senzomotorické stimulace, výpony na

chodníčku úsečí

pokračovat

zátěží

špičce

na

a labilních ploch

v péči o JIZVU, protahovat s therabandem nebo jinou

pomůckou

extenzory kolenního kloubu

7.

návštěva (pondělí

13. 2. 2006)

status presens: nyní už po 2 dny cítí v nepravidelných intervalech bolest na
kolene, naposledy dnes ráno,
směry, kaudálně

bez nálezu; jizva je

na jejím mediálním okraji

cíl terapie: použitím
pokračovat

palpačně

měkkých

zůstávají dvě

poměrně dobře

vnitřní straně

pohyblivá všemi

vtažené jamky po stezích

technik ovlivnit bolestivost mediální strany pravého kolene,

v dosavadním- posilování se zátěží, protahování

svalů,

trénink stabilizace, nácvik

chůze

provedená terapie: TMT, masáž jizvy, mobilizace pately a drobných
pokračování

jako v předchozí terapii (rotoped, stepper,

chůze,

kloubů

nohy,

posilování, senzomotorická

stimulace, labilní plochy)

8.

návštěva (středa

status presens:

15. 2. 2006)

subjektivně

rozsah do extenze Je

- koleno nebolelo, pacient se cítí

neměřitelný,

otok se zmenšil, ale

prosákrmtí tkání
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dobře; objektivně

přesto

-

chybějící

je stále znatelné mírné

cíl terapie:

pokračovat

v dosavadním,

provedená terapie: jako předchozí

eventuálně mírně

návštěvy, zátěž při

zvýšit zátěž při posilování

flexi i extenzi v koleni 10 kg,

zůstává

15

opakování ve dvou sériích, pasivní protahování do flexe i do extenze v kolenním kloubu
s využitím PIR

9.

návštěva

(pátek 17. 2. 2006)

Bylo provedeno

závěrečné vyšetření

při předchozích návštěvách, včetně

a pacient bude pokračovat v terapii

využití

vodoléčby

Ueště

6 návštěv) jako

a elektroléčby .

3.6 Výstupní kinezilogický rozbor
3.6.1 Status presens

Pacient je orientovaný, spolupracuje, cítí se dobře.

hmotnost 81 kg
výška 182,5 cm
BMI 24,02

3.6.2.

Vyšetření

vyšetření

stoje:

aspekcí: širší baze,
bilaterálně,

oploštělá příčná

oproti pravé

v hlezenních kloubech,

větší

výraznější

klenba obou chodidel,

počínající

halux valgus

tonus levé achillovy šlachy, varozní postavení
trofika svalstva levého lýtka oproti pravému, levá

podkolenní rýha o 1 cm níž než pravá, na

přední straně

pravého kolenního kloubu

(kraniálně

od tuberositas tibiae) 9 cm podélná zhojená jizva, varozní postavení

kolenních

kloubů

- levý

výrazně

hypertrofie m. vastus medialis,

více,

celkově

výraznější

stehenní svalstvo levé strany,

výrazná varozita dolních

36

končetin

levá spina iliaca posterior superior o 1,5 cm níž než pravá, totožné postavení levé
spina iliaca anterior superior oproti pravé, sešikmení pánve vlevo, mírná anteverze
pánve, bederní lordóza
výraznější

v dolní

výraznější především

v oblasti prvního lumbálního obratle,

paravertebrální val v lumbální oblasti vlevo,

části),

hrudní kyfóza

oploštělá přibližně

mírně

břicho

prominující

(více

mírně

mezi obratli Th 5- Th 10 ,

prominující mediální okraje lopatek, více vpravo, pravá lopatka blíž k páteři než levá,
výraznější

levý torakobrachiální trojúhelník lehce

mírně

než pravý, ramena

v protrakci, pravé rameno o 1 cm níž oproti levému, zvýšená krční lordóza,

předsunuté

držení hlavy s lehkou rotací a úklonem vpravo
dynamické

vyšetření páteře

(orientačně)

páteře

- malá pohyblivost bederní

do

anteflexe, zvýšená pohyblivost v Th-L přechodu, Thomayer O
vyšetření

na dvou vahách: zatížení pravé strany 40 kg, levé 41 kg, rozdíl 1 kilogram

(10 N)
vyšetření

stoje se

zavřenýma očima-

oscilacím trupu, hra prstrců je lehce
vyšetření

ani

při

stoji spatném nedochází k

nadměrným

zvýrazněná

stoje na jedné noze (Trendelenburg - Duchennova zkouška) -bez nálezu

závěr:

Markantní rozdíl v zatížení dolních
upraven velmi
patrný, baze
Současně

uspokojivě.

zůstává

končetin, zjištěný

vstupním

Rozdíl v trofice svalstva obou dolních

vyšetřením ,

končetin

je

byl

pořád

široká, ale chodidla nejsou postavena ve výrazné zevní rotaci .
změnám

s dosažením extenze v pravém kolenním kloubu došlo k mírným

v postavení pánve (ve smyslu sešikmení), kde tak nyní zaznamenáváme už 1,5 cm
laterálního rozdílu ve výšce postavení iliakánlích spin. I malé
významným

způsobem

ovlivnit postavení celého

těla;

došlo ke

levého paravertebrálního valu v lumbální oblasti a
zvýraznění

kresby

v oblasti

hrudní,

s posunem

změny

zvýraznění

kontralaterálně

celého

pletence

můžou

prominace
celkovému
ramenního

mediokaudálně.

vyšetření chůze:

chůze

bez pomůcek, bez ortézy

rytmus kroku pravidelný, širší baze (vzdálenost
kroků

je srovnatelná, fáze nášlapu je vedena
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vnitřních kotníků

zřetelně přes

cca 8 cm), délka

patu, odraz veden

poněkud

přes

mediální hranu

špičky

souhyb horních končetin,

chodidla, trup

mírně

působí při chůzi

toporným dojmem, nízký

kolébavá chůze

závěr:
Chůze

vyšetření změnila

pacienta se oproti vstupnímu

srovnání délky
přetrvává)

kroků,

vytáčení špiček zevně (ač

méně.

Rozdíly jsou ve

zevní rotace

a zlepšeném odvíjení chodidla - nebyla ale možnost pacienta

nepozorovaně,

sledovat

menším

spíše

při

dodržovat

ukázce

pravděpodobně ovlivněn

a tak je výsledek

alespoň některé

instruované zásady.

při chůzi
při chůzi

jeho snahou

Zůstává poněkud

toporný

pohyb celého trupu a nízký souhyb horních končetin.

antropometrické vyšetření:

dolní končetina- délky (cm)

pravá

levá

funkční

102,5

101

anatomická délka DK

95

94

stehno

47

47

bérec

47,5

47

48,5

51

40,3

41,2

39,3

39

36

35,5

37
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délka DK

-obvody (cm)

stehno 15 cm nad patellou
stehno nad kolenním kloubem

přes

mm. vasti
koleno přes patelu
přes

tuberositas tibiae

lýtko

závěr:
Zvětšením

extenze kolenního kloubu pravé dolní

prodloužení o cca 1,5 cm (vzato v úvahu jen
Obvodové
nárůstem

změny

očekávání

jsou dle

svalové hmoty ke

zvětšení

končetiny

došlo k jejímu relativnímu

orientační měření krejčovským

nejvíce patrné na pravém

míry o 1,5 cm

při zvětšení

stehně ,

kde došlo

obvodu stehna druhé

končetiny

o 0,5 cm. Tuto

změnu můžeme přičítat podvědomému

operované

končetiny při chůzi

i

při

metrem) .

odlehčování

stání a následné hypertrofii kontralaterálního svalu,
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nebo také jen
měření

chybě měření.

Otok kolene se

aspekčně

obvodu kolene přes patelu.

goniometrické vyšetření kloubních
měřeno

rozsahů

metodou SFTR:

standardním dvouramenným goniometrem

pravá (aktivní I pasivní pohyb)
kloub

zmenšil více, než ukazuje

S 15-0-120 I S 20-0-140

kyčelní

levá (aktivní I pasivní pohyb)
S 15-0-120 I S 20-0-140

(flexe v kol.kl.)

(flexevkol.kl)

S 15-0-85 I S 15-0-90 (extenze kol. kl.)

S 15-0-85 I S 15-0-90 (extenze kol. kl.)

F 40-0-30 I F 45-0-30

F 45-0-30 I F 50-0-30

R 45-0-45 IR 45-0-45

R 45-0-45 I R 45-0-45

kloub kolenní

S 0-0-120 I S 0-0-130

S 0-0-130 I S 0-0-140

kloub hlezenní

S 15-0-65 I S 15-0-65

S 15-0-65 I S 15-0-70

závěr:
Subjektivně

má pacient pocit, že extenze

standardní metodou je
vnímání

změněných poměrů

nejposlednější

mít ani

naměřeno

při

ještě

Může

0°.

není ve zcela plném rozsahu, ale

se jednat

buď

o subjektivní nezvyklé

operovaného kloubu, nebo o faktickou

nedostatečnost

fázi extenze, která by ale (vzhledem k naměřenému rozsahu)

eventuálním nezlepšení velký význam. Rozsah do flexe se

výrazně

v

neměla

zlepšil a

dá se předpokládat brzké aktivní dosažení plné flexe.

vyšetření

základních pohybových

stereotyp extenze v
zároveň

stereotypů

kyčelním

(dle Jandy (6)):

kloubu -

oboustraně

se

pohybu

začínají téměř

aktivovat gluteální, ischiokrurální i paravertebrální svaly

stereotyp abdukce v kyčelním kloubu - vpravo dochází k
rotátorů

při

a

nadměrné

aktivaci zevních

flexorů kyčle

závěr:

Stereotyp extenze v kyčelních kloubech

zůstal

objevuje typické nesprávné zapojování

svalů .

abdukce vleže na boku s therabandem

během
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beze

změny, při

abdukci v kyčelním se

Vzhledem k opakovanému
terapie se dá usuzovat na

procvičo vání

nedostatečnou

korekci

provádění

pohybu

při

cvičení

a tím

vytvoření

špatného pohybového

stereotypu.

vyšetření

zkrácených

svalů

(dle Jandy (6)):

hodnocení

sval
p

L

m. soleus

o
o

o
o

m. rectus femoris

1

1

m. iliopsoas

1

1

m. tensor fasciae latae

1

1

flexory kolenního

m. biceps femoris

kloubu

m. semitendinosus

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

m. gastrocnemius

m. triceps surae

flexory

kyčelního

kloubu

m. semimembranosus
adduktory kyčelního

m. pectineus

kloubu

m. adductor brevis
m. adductor magnus
m. adductor longus
m. gracilis

závěr:
Při

vyšetření

srovnání se vstupním vyšetřením nebyly nalezeny žádné

změny.

svalové síly vybraných svalových skupin (dle Jandy (8)):

p

SVAL

POHYB
5 flexe

m. iliopsoas

L
5

m. gluteus maximus, flexory
5 extenze

"a)
>(.)

2

extenze (s flexí

5

kolene
m. gluteus maximus, flexory
5

5

v kolenním kloubu) kolene
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m. gluteus med. et min.,
5 abdukce

5

m. tensor fasciae latae
mm. adductores,
m. semimembranosus,

5 addukce

5

m. semitendinosus
5 rotace zevní
5 rotace

m. obturatorius ext.

5

m. gluteus min. et med.,

vnitřní

5

m. tensor fasciae latae
m. biceps femoris,
m. semitendinosus,

5- flexe
o

5

s:::

m. semimebranosus

o 5- extenze

m. quadriceps femoris

5

m. soleus

5

m. triceps surae

5

Q)

~

flexe plant.

při

5

flexi kol.
flexe plant.

při

ext.

5

kol

~
,,.....

s:::
......

o

~

4 inverse a dorsiflexe m. tibialis anterior

4

4 inverze z flexe

m. tibialis posterior

4

5 everze

mm. perone1

5

závěr:

Síla

svalů

postižených

svalstvem druhé
očekávat,

pooperačním

končetiny

oslabením se

znatelně

je síla sice stále nízká, ale

že se svalová síla bude

cvičením

i nadále

zlepšila. Ve srovnání se

překoná

uspokojivě

i velký odpor. Dá se

zvyšovat.

vyšetření reflexů:

reflex

hodnocení

p

L

patelární

2

3

achillovy šlachy

2

2

medioplantární

2

2

kožní plantární

pozitivní

pozitivní
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orientační vyšetfení čitf:

povrchové:
kromě

přetrvává

anestezie v bezprostředním okolí jizvy na přední

straně

kolene,

této oblasti je čití v normě

hluboké: polohocit i pohybocit na dolních končetinách bilaterálně v normě

závěr:

Reflexy jsou lehce hůře výbavné, s nižší amplitudou; patelární reflex na pmvé noze je
lehce hůře výbavný oproti levé. Čití, vyjma bezprostředního okolí jizvy, není
porušeno.
vyšetfení měkkých tkání a reflexních změn:

provedeno
směry,

vyšetření

fascií dolních

končetin, oboustranně volně

otok vpmvo se znatelně zmenšil, ale v malé míře přetrvává

vyšetření

jizvy na

týdny po vyndání
chirurgickém

řezu

přední straně
stehů):

pmvého kolene (5

povrchově

týdnů

po

opemčním

výkonu,

tři

asi 9 cm dlouhá jizva mezi tuberositas tibiae a patellou po

a extrakci

štěpu

z obou kostí a patelárního vazu. Jizva je

zhojená, protažitelná a posunlivá do všech
okraji,

posunlivé všemi

směrů,

je necitlivá, v kraniální

bolestivá. Dva vstupy po stezích

části

mediokaudálně

dobře

horší posunlivost jen na kaudálním
je

při

hlubší palpaci

ještě mírně

od jizvy jsou stále vtažené a

špatně

posunlivé.
palpační

orientační

vyšetření

svalového tonu - svalstvo dolních

končetin

Je

normotonní, paravertebrální svalstvo je hypertonické v oblasti hrudní páteře
ilustmční

fotografie operované končetiny při vstupním a výstupním vyšetření

pravé koleno 30. 1. 2006

pravé koleno 17. 2. 2006
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(foto autor)

závěr:

Neobjevily se žádné nové

změny,

podařilo

jizvu se díky autoterapii

zůstávají

uvolnit,

dva poslední vtažené a tužší vstupy po stezích.

vyšetření

kloubní vůle (dle Lewita (9)):

byla

vyšetřena

kloubní

vůle

sakroiliakálního skloubení, kolen, hlezen

oblasti

chodidel
patella na pravé dolní
pravděpodobně

končetině

nemá dosud

v důsledku přetrvávajícího

ještě

průsaku

stejnou posunlivost jako na levé,

tkání

závěr:
Vyšetření

neukázalo omezení kloubní

vůle

ve vyšetřovaných kloubech.

3.7 Zhodnocení efektu terapie
Většiny

stanovených

cílů

terapie se

podařilo

dosáhnout.

Především

zlepšení kloubního rozsahu, posílení svalstva a vyrovnání

došlo k uvolnění jizvy,

nestejnoměrného

zatížení dolních

končetin.

Rozdíl kolem 1 kg
nohou a dá se

při vyšetření

předpokládat,

stoje na dvou vahách ukazuje na

rovnoměrné

zatížení obou

změně

signifikantně

že ani v nesledovaném stavu nedojde ke

na

vyšší hodnotu. Dobrým výsledkem je také dosažení plné extenze v operovaném kolenním
kloubu. Relativní prodloužení
pánve a držení celého
zapříčiňují

změnu

těla.

končetiny při

jejím

napřímení

Laterální rozdíly na pánvi ukazují na její sešikmení a

v postavení trupu oproti vstupnímu

zaznamenali ve vzájemném postavení ramen, kde byl
pravé rameno níž než levé.

má však dúsledky pro postavení

Při

vyšetření .

zjištěn opačný

patrně

Velký rozdíl jsme

stav než na začátku, tedy

dalším pokračování terapie by tedy bylo vhodné

zaměřit

se i na

celkové držení trupu.

Došlo k mírné korekci stoje, kde menší zevní rotace chodidel napomáhá tříbodovému

opření

plosky a brání přetěžování mediální hrany chodidla a palců. Varozní postavení dolních
končetin přetrvává téměř

beze změny.
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končetiny

Trafika svalstva operované dolní

jak vyplývá z antropometrického
obvodu, které
Vyšetření

můžeme

s největší

podle svalového testu i

je stále

vyšetření ,

došlo

výrazně změněná
především

oproti druhé

v oblasti stehna ke

pravděpodobností připsat právě nárůstu

cvičení

se

zátěží

straně ,

ukázalo, že se

ale

zvětšení

objemu

svalů.

uspokojivě

zlepšila svalová

volně

posunlivou a

síla.

Jizvu

můžeme ,

protažitelnou,
zůstává

při

přes

nepříznivý

nutnosti

už jen v kraniální

Nebrání progresi ve

pokračování

části.

zvětšování

Pacient je s dosavadním

počáteční

stav, hodnotit jako

v péči. Její bolestivost

Otok kolene mizí pomalu, stále

výrazně

ještě

je

klesla,

citlivější

částečně přítomný.

rozsahu kolenního kloubu, který je téměř plný.

průběhem

terapie spokojen, v tělocvičně využívá možnosti

komunikace a srovnání s ostatními pacienty po plastice
snaží o plnohodnotnou rehabilitaci.
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předního zkříženého

vazu a

aktivně

se

4.

Závěr

Odborná praxe v Centru

léčby

s problematikou rekonstrukce
průběh operačního

Díky množství

pohybového aparátu mi poskytla možnost blízkého seznámení
předního zkříženého

výkonu, až k samotnému programu

případů řešení

jednotek sledovat současně

programu.

Přestože obecně

poznal jsem nutnost

věnovat

časné

předoperační přípravy, přes

i následné terapie po operaci.

plastiky LCA v C.L.P.A. jsem mohl v rámci skupinových

cvičebních

třeba

vazu, a to od

několik pacientů

platí harmonogram a

v různých stadiích

předpoklady

zvládání

zátěže při

terapii,

pacientů.

Tyto je

vysokou pozornost individuálním možnostem

respektovat a s cílem navrátit pacienta v nejkratší možné

době

pooperačního

do stavu bez obtíží podle

nich vést terapii.

Svoji zkušenost s konkrétním pacientem, jak je popisována v kazuistice, bych zhodnotil
kladně. Podařilo

bezpochyby díky

se

překonat počáteční

úspěšným pokrokům

odstup a

určitou

v terapii - jeho

k aktivnímu zapojení do procesu rehabilitace.

Důležitost

bude pravděpodobně zásadní pro moji budoucí praxi.
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rezervovanost pacienta, získat si důvěru

a

především

individuálního

ho motivovat

přístupu

k pacientovi
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6. Seznam použitých zkratek
léčby

C.L.P.A.

Centrum

pohybového aparátu ve

LCA

ligamentum cruciatum anterius

lig.

ligamentum, vaz

LTV

léčebná tělesná

m.

musculus, sval

PIR

postizometrická relaxace

TMT

techniky měkkých tkání

výchova
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Vysočanech,

(přední zkřížený

Praha 9

vaz)

