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1. ÚVOD 

Praxi jsem vykonávala na rehabilitačním oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze 

v období od 16.1.2006 do 10.2.2006. Praxe pro mě byla přínosem a to v samotné práci 

s pacientem i v psaní dokumentace a vykazování kódů pojišťovně. Pro svou 

bakalářskou práci jsem si vybrala ortopedickou diagnózu. Práce pojednává o diagnóze a 

terapii u pacientky po osteosyntéze hlezenního kloubu. Cílem práce bylo zjistit do jaké 

míry mohu zlepšit stav pacientky za necelé 4 týdny rehabilitace. Úkolem speciální části 

je popsat konkrétní rehabilitační postup a ukázat jakým způsobem pacientka reagovala 

na zvolené terapeutické postupy. 

Informovaný souhlas - pacientka byla seznámena s tím že se budou zpracovávat její 

data a souhlasila. 
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2. ČÁST OBECNÁ 

Hlezenní kloub je složitou funkční jednotkou, která je vydána trvalému a náročnému 

statickému i funkčnímu zatížení hlavně silami tlakovými, střižnými torzními. (6) 

Jeho horní část představuje kloub kladkový, tvořený tibií a fibulou, jejich maleolární 

vidlicí a talem. Obě bércové kosti jsou navzájem spojeny předním a zadním vazem 

syndesmózy a vlákny membrana interossea. Korespondující artikulační plochou je 

trochlea tali, lehce klínovitě se zužující dorzálně, takže při dorzální flexi nohy 

kotníkovou vidlici roztlačujeme. Kloubní pouzdro je ventrálně i dorzálně slabé a je 

zkypřeno tukovými lalůčky. Po stranách je zesíleno postranními vazy. (16) 

2.1 Anatomie hlezenního kloubu 

Kosti bérce: 

Bérec je tvořen kostí holenní a lýtkovou. 

• Tibia ( holenní kost ) je mohutná, hlavní nosná kost bérce s proximálně 

rozšířeným koncem určeným pro spojení s kondyly stehenní kosti .. 

• Fibula ( lýtková kost ) je štíhlá a dozadu mírně konvexní kost, která je uložená 

na malíkovém okraji bérce. (3) 

Kostra nohy: 

Kostra nohy (ossa pedis) má 3 oddíly: zánártní- tarsus, nárt- metatarzus, články prstů 

- phalanges digitorum. 

Zánártní kosti ( ossa tarsi) tvoří sedm poměrně masivních kostí: 

• Talus ( hlezenní kost) se spojuje s bércovými kostmi a patní a člunkovou kostí. 

Talus má přibližně kubický tvar. 

• Calcaneus ( patní kost ) 

Calcaneus je největší a nejmasivnější z kostí nohy. V kostře nohy tvoří zadní a dolní 

oddíl, který přejímá část hmotnosti těla z hlezenní kosti a přenáší ji a podložku. 
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Zadní plocha je konvexní a vybíhá v tuber calcanei. Na jeho dolní drsnou polovinu 

se upíná Achilova šlacha. (3) 

• Os naviculare ( člunková kost ) 

Os naviculare je krátká kost, která leží na palcovém okraji nohy, vysoko ve 

vnitřním oblouk nožní klenby.Zadní plocha je konkávní a artikuluje s hlavicí 

hlezenní kosti. Přední plocha je mírně konvexní, artikuluje s os cuneiforme mediale. 

• Ossa cuneiformia ( klínovité kosti ) 

Ossa cuneiformia jsou tři kosti, které artikulují s os naviculare, s prvním až třetím 

metatarzem a s os cuboideum. 

• Os cuboideum ( krychlová kost) 

Os cuboideum je krátká kost mezi kostí patní a bází čtvrtého a pátého metatarzu. 

Někdy je v kontaktu s os cuneiforme laterale, os naviculare a někdy i bází třetího 

metatarzu. 

• Ossa metatarsalia ( nártní kosti ) 

Ossa metatarsalia formují střední část kostry nohy. Skládají se z baze, těla a hlavice. 

Nártních kostí je pět, nápadná je pátá nártní kost, jejíž báze vybíhá na malíkové 

straně v mohutný kuželovitý výčnělek -tuberositas ossis metatasalis quinti, na který 

se upíná m.peroneus brevis. (3) 

Kloubní a ligamentózní systém nohy: 

• Articulatio talocruralis ( horní hlezenní kloub ) 

Spojuje bérec s nohou a přenáší zátěž do trochlea tali, která tvoří jakousi přírubu, 

která výrazně zpevňuje kloub do stran. (10) 

Jedná se o složený kloub, ve kterém se spojují obě bércové kosti tvořící jamku 

kloubu s hlavicí reprezentovanou kladkou hlezenní kosti. Kloub bývá považován za 

kladkový, s osou probíhající oběma kotníky. Vzhledem k tomu, že vnitřní a zevní 

kloubní plochy talu jsou zakřivené a bimaleolámí osa probíhá šikmo, jsou kloubní 

plochy součástí šroubovice a při flexi nohy dochází k zevní rotaci bérce, noha se 
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stáčí do inverze a talus se sklání do valgosity. Kladka talu je vpředu asi o 5 mm 

širší, proto je kloub stabilnější v dorzální flexi nohy a při plantární flexi je 

v uvolněné vidlici bércových kostí i mírný pohyb do stran. Talus je velmi vratkým 

článkem skeletu nohy a jeho pozice musí být stabilizována systémem vazivových 

struktur. Pouzdro kloubu se až na malé výjimky upíná na okrajích kloubních ploch. 

Pouzdro je vpředu i vzadu velmi slabé a volné.Je zesíleno systémy postranních 

vazů: (3) 

Ligamentum mediale (lig.collaterale mediale seu lig.deltoideum) je silný,zhruba 

trojúhelníkový vaz pevně srůstající s kloubním pouzdrem.Má základní význam pro 

stabilitu kloubu na vnitřním okraji nohy. Ligamentum colateralle laterale - je 

slabším protějškem vnitřního deltového vazu 

• Articulatio subtalaris( dolní zánártní kloub ) 

Pouzdro a kloub zpevňují 3 vazy: lig.talocalcaneum laterale a mediale, lig. 

talocalcaneum interosseum 

• Articulatio tarsi transversa ( Chopartův kloub) 

Jde o spojení talu s os naviculare a kalkaneu s os cuboideum.Pouzdro kloubu je 

krátké a tuhé, zesíleno vazy: lig. calcaneocuboideum dorsale,lig. lig. 

calcaneocuboideum plantare, lig. plantare longum. V tomto kloubu jsou možné 

pohyby ve smyslu flexe, extenze,abdukce, addukce, inverze, everze. 

• Articulatio cuneonavicularis- kloubní pouzdro je zesíleno krátkými silnými 

vazy 

• Articulatio tarsometatarsales( Lisfrankův kloub) - je stabilizován 

dorzálními, plantámími a interoseálními vazy. Pohyblivost v celém komplexu 

Lisfrankova kloubu je omezená, kromě l.TMT kloubu, ve kterém je možná 

plantámí flexe,extenze,rotace. 

• Articulatio intermetatarsales 

• Articulatio metatarsophalangeales - pouzdra jsou zesílena kolaterálními vazy 

- ligg.plantaria 
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• Articulatio interphalangeales - pouzdra jsou zesílena kolaterálními vazy -

ligg.plantaria (3) 

Retinakula hlezna: 

• Horní extenzorové retinakulum se rozprostírá mezi zevním kotníkem a 

předním okraem tibie jako pokračování hluboké fascie bérce. Udržuje šlachy 

extenzorů nohy a prstů nad dorzální stranou hlezna. 

• Dolní extenzorové retinakulum má tvar písmene Y, baze se upíná na kost 

patní, obě ramen běží mediálně, jedno k tibiálnímu kotníku, druhé do plantární 

aponeurózy. Spolu s horním retinakulem brání tětivovému efektu extenzorových 

šlach. 

• Flexorové retinakulum kryje z mediální strany prostor mezi vnitřním kotníkem 

a kostí patní, ve kterém probíhají šlachy m.tibialis posterior, m.flexor digitorum 

longus, m.flexor hallucis longus a probíhá zde i nervově cévní svazek 

• Peroneální retinakulum je rozepnuto mezi zevním kotníkem a patní kostí a 

udržuje ve správném postavení peroneální šlachy. (2) 

Obrázek č.l 

Retinakula nohy ( 1 -horní extenzorové retinakulum, 2 - peroneální retinakulum, 3-

dolní extenzorové retinakulum, 4- flexorové retinakulum ( lig.laciniatum)) (2) 
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• Plantární aponeuróza je velmi silný vazivový útvar, podélně orientovaný na 

plantární ploše nohy. Dělí se na centrální, mediální a laterální část. Centrální 

část běží od hrbolu patní kosti až do úrovně MTI kloubů, kde se dělí na 

povrchovou a hlubokou část. Povrchová vrstva (uložená plantámě) se upíná do 

kůže v oblasti hlaviček metatarzů, hluboká vrstva se spojuje s pochvami šlach 

flexorů prstů. Mediální a laterální část je tenčí a slabší. Laterální část běží od 

centrální části laterálně přes m. abductor digiti quinti a splývá s dorzální fascií 

nohy. Mediální část běží od centrální části mediálně, kryje m.abductor hallucis a 

splývá s dorzální fascií. (2) 

Svaly v oblasti hlezenního kloubu : 

• Svaly kloubů nohy( + inervace): 

M. tibialis anterior- provádí DF a inverzi nohy, udržuje podélnou klenbu nohy 

(n. peroneus profundus) 

M. triceps surae- je významným PF nohy, dělí se na m.gastrocnemius- má funkci 

spíše dynamickou (chůze) a m.soleus - má funkci převážně statickou (stoj), je 

významným posturálním svalem (n. tibialis) 

M. plantaris- má funkci jako m.gastrocnernius (n. tibialis) 

M. tibialis posterior - provádí slabou PF a silnou addukci s inverzí, je "svalem inverze 

nohy", udržuje podélnou klenbu (n. tibialis) 

M. peronaeus longus- provádí PF a everzi nohy, zajišťuje podélnou i příčnou klenbu 

nohy (n.peronaeus superficialis) 

M. peroneus brevis- provádí PF a everzi nohy (n.peronaeus superficialis) 

• Svaly prstů nohy: 

- dlouhé svaly: 

M.extensor digitorum longus- provádí extenzi prstů a DF a everzi (pronaci a abdukci 

nohy (n. peroneus profundus) 
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M.jlexor digitorum longus - provádí flexi tříčlánkových prstů a PF a inverzi nohy 

(supinaci a addukci nohy) (n. tibialis) 

M.quadratus plantae- svou kontrakcí vyrovnává šikmý tah dlouhého ohybače prstů 

(n.plantaris lateralis) 

- krátké svaly: 

M. extensor digitorum brevis- provádí extenzi 2.-S.prstu (n. peroneus profundus) 

Mm. lumbricales 1.- 4. - flektují proximální a extendují distální články prstů (první 2 n. 

plantaris medialis a zbytek n.plantaris lateralis) 

Mm. interossei dorsales 1.- 4. - abdukují prsty od osy procházející 2.prstem, flektují 

MP klouby a extendují IP klouby (n.plantaris lateralis) 

Mm. interosse plantares 1.- 3. - addukují 3.- 5.prst 2.prstu, flektují prox. a extendují 

distál.články prstů (n.plantaris medialis et lateralis) 

M. jlexor digitorum brevis - provádí flexi 2.- 5. prstu kromě distálního článku 

(n.plantaris medialis) 

• Svaly palce: 

- dlouhé svaly: 

M. extensor hallucis longus- extenduje palec a provádí DF s částečnou inverzí nohy 

(n. peroneus profundus) 

M.jlexor hallucis longus- provádí flexi palce a PF a inverzi nohy (n. tibialis) 

- krátké svaly: 

M. extensor hallucis brevis- provádí extenzi palce (n. peroneus profundus) 

M. abductor hallucis - provádí abdukci a flexi proxim.článku palce (n.plantaris 

medialis) 

M. jlexor hallucis brevis - provádí flexi proxim.článku palce(n.plantaris medialis et 

lateralis) 

M. adductor hallucis- provádí addukci a flexi palce (n.plantaris lateralis) 
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• Svaly malíku: 

M. abductor digiti minimi- provádí abdukci a flexi malíku (n.plantaris lateralis) 

M.flexor digiti minimi brevis - provádí flexi proxim.článku malíku (n.plantaris 

lateralis) (3) 

2.2 Pohyby v hlezenním kloubu 

• Pohyby v horním hlezenním kloubu: 

Dějí se kolem přibližně příčné bimaleolární osy ve smyslu: 

Plantární flexe ( v rozsahu 30 - 45° ) 

Everze ( 20 - 30° ) 

Dorzální flexe (do 15-20°) 

Inverze ( do 40° ) 

Pohyb v horním hlezenním kloubu není "čistý".Tvarem kloubních ploch je dáno že při 

plantární flexi dochází vždy k inverzi nohy a při dorzální flexi k everzi. Talus se díky 

šroubovitému tvaru kladky při flexi stáčí do supinace a při extenzi e pohybuje opačně. 

Každý pohyb v hlezenním kloubu je také provázen rotací bércových kostí, zejména 

fibuly. Při plantární flexi je fibula tažena vpřed, při dorzální flexi vzad a nahoru. 

Smyslem tohoto pohybu je stálá obnova polohy zevního kotníku. Kloub je jištěn 

v relativně stabilní poloze. Mění se přitom i šířka vidlice bérových kostí.Rozsah pohybu 

v horním hlez.kloubu je poměrně značný a teoreticky dosahuje téměř 90°. Při chůzi se 

tento rozsah nevyužívá- běžné exkurze se pohybují mezi 50-60°. (3) 

Při DF znemožňuje vklínění kladkové kloubní plochy talu do vidlice bérce jakýkoliv 

boční pohyb. Při PF, kdy se trochlea stýká s vidlicí bérce svou užší částí, jsou možné 

viklavé pohyby (možné vykloubení). Při násilné DF se spíše odštípne zevní kotn~k nebo 

dojde k nalomení tibie, než k porušení syndesmózy (vysoká houževnatost) (17) 

• Pohyby v dolním hlezenním kloubu: 

Dějí se kolem šikmé osy prob~haj~cí od laterální strany patní kosti k vnitřn~mu okraji os 

naviculare. Jde o kombinované pohyby ve smyslu: 

14 



Plantární flexe s adduk:cí a inverzí nohy 

Dorzální flexe s abdukcí a everzí nohy 

Subtalární a hlezenní kloub představují funkční jednotku,ve které rozsah pohybů obou 

kloubů dovoluje vzájemnou funkční kompenzaci. Např. lidé s větší rotací v hlezenních 

kloubech mají kompenzačně zvětšený rozsah pohybu v subtalárním kloubu. (3) 

Pokud jsou PF a DF v krajních pozicích, není kotník jediným aktivním kloubem, 

tarzální klouby přispívají malým rozsahem pohybu. V krajní DF přispívají několika 

stupňi a plantární oblouky se zplošťují. Naopak během krajní PF je zvětšení rozsahu 

pohybu provázeno prohloubením plantárního oblouku. (9) 

2.3 Kineziologické a biomechanické poznámky 

Funkce nohy: 

Noha zprostředkovává styk těla s terénem, po kterém se pohybujeme. Je přizpůsobena 

uchopování terénu. Její funkce slouží především stabilnímu stoji a lokomoci a proto se 

stala relativně rigidním a podpůrným orgánem, i když má potenciální schopnost vývoje 

uchopovacích funkcí ruky. Noha tlumí mechanické nárazy, které při lokomoci vznikají 

a přenášejí se kloubním řetězcem dolní končetiny na vyšší segmenty, ke jsou dále 

tlumeny pružnou páteří. Vnitřní svaly nohy se aktivují při adaptaci na terén, který mají 

proprioceptivně vnímat. Tyto drobné svaly nastavují profil nohy při iniciaci 

vzpřímeného držení. Nošení bot brání adaptační funkci nohy. Vnější svaly nohy slouží 

k udržování stabilní polohy ve vzpřímeném stoji, které je provázeno trvale nepatmým 

kolísáním mezi supinací, pronací, flexí a extenzí nohy. Tyto svaly mají vliv i na udržení 

nožní klenby, ale především slouží k odvíjení chodidla při chůzi. Dynamická funkce 

lýtkových a bércových svalů je patrna jako hra šlach, vyniká zejména při zhoršené 

stabilitě nebo vyloučením optické kontroly zraku. Na tvar nohy mají vliv nejen svaly, 

ale především ligamentózní aparát s kloubními pouzdry, který zpevňuje nožní klenbu. 

Její dynamickou adaptaci zajišťují smyčky dlouhých lýtkových svalů spojených 

s krátkými svaly nohy, které fungují jako jakýsi třmen, podporující klenbu při zátěži. 

(18, 19) 
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Biomechanika chůze: 

V okamžiku prvního kontaktu nohy s podložkou stojí pánev a dolní končetina ve vnitfuí 

rotaci, která je větší např. u plochonoží a menší u nohy vyklenuté. Tato vnitfuí rotace 

vede k everzi nohy, k uvolnění Chopartova kloubu a oploštění podélné klenby. Když 

chodidlo dosáhne plný kontakt s podložkou, hlezno přechází z iniciální dorziflexe 

rychle do plantiflexe. V okamžiku prvního kontaktu jsou aktivní pouze svaly přední 

části bérce, po plném došlapu se posouvá centrum maximální zátěže dopředu směrem 

k hlavici l.metatarzu. Vertikální zatížení nohy roste na 120% tělesné hmotnosti a 

v hlezenním kloubu dochází k progresivní dorziflexi. Začíná odvíjení planty a švihová 

noha míjí stojnou. V tomto bodě je vertikální tlak zmenšen na 80% a těžiště těla 

dosahuje maximální elevace, pánev s dolní končetinou rotují zevně. V souvislosti se 

zevní rotací začíná progresivní inverze paty v subtalárním kloubu, které napomáhá 

činnost krátkých svalů nohy,podélná klenba se zvyšuje, prsty jsou tlačeny do dorziflexe. 

V této fázi je aktivní i zadní skupina bércových svalů, brzdící dopředný pohyb tibie přes 

fixovanou nohu, svaly předního oddílu jsou neaktivní. Poslední fáze statické části kroku 

je charakterizována zvýšením zatížení předonoží, dojde k zevní rotaci a stabilizaci nohy. 

Při dotyku švihové nohy s podložkou zatížení stojné nohy ubývá, zadní a laterální 

skupina svalů ustává v činnosti, krátké svaly nohy zůstávají aktivní až do odtržení prstů 

od podložky. (2) 

2.4 Zlomeniny hlezna a jejich komplikace 

Zlomeniny hlezna 

Hlezenní kloub tvoří distální části tibie a fibuly a trochlea talu. Jednotlivé kosti jsou 

mezi sebou spojeny vazy, každá zlomenina hlezna je kombinovaným poraněním 

osteoligamentózním. Klíčovou ligamentózní strukturou je tibiofibulární syndesmósa, 

složená ze tří částí - z předního a zadního tibiofibulárního vazu a interoseální 

membrány. Neporušená syndesmóza zajišťuje fyziologický kontakt kloubních ploch ve 

správném postavení, její elasticita umožňuje relativní rozestup vidlice hlezna při 

přechodu z dorzální flexe do plantární. Zlomeniny v oblasti hlezna jsou nejčastější 
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frakturou na dolní končetině. Poranění vznikají zpravidla kombinací násilné rotace a 

pádu na hlezno. (20) 

Nejrozšířenější klasifikací zlomenin hlezna je dělení dle Webera, který použil jako 

referenční rovinu úroveň tibiofibulární syndesmózy. 

• Typ A - fibula je zlomena ve výši horního hlezenního kloubu nebo distálněji, 

pod úrovní kloubní štěrbiny - tzn. pod úrovní syndesmózy a nikdy není 

provázena rupturou tibiofibulárních vazů ani mezikostní membrány. Může být 

sdružena s odtržením vnitřnťho kotníku. Je-li současně odlomen mediální kotník 

jde o zlomeninu bimaleolární 

• Typ B -linie lomu na fibule prochází ve výši syndesmózy, která je poškozena až 

v 65% případů. Zlomenina bývá zpravidla šikmá či spirální, může i nemusí být 

provázena roztržením syndesmózy. Mediální kotník nebo deltový vaz je poraněn 

vždy. 

• Typ C - fibula je poraněna nad úrovní syndemózy a je provázena úplnou 

nedostatečností syndemózy buď z roztržení vazů nebo jsou vytrženy i s kostí. 

Mediální kotník je odlomen, v případě odlomení zadní hrany tibie vzniká 

"trimaleolámí" zlomenina ( viz.obr.19.1) (12,15,16,20) 

Obrázek č.2 

a b c 

Zlomeniny hlezna (a- typ A, b- typ B, c- typ C dle Webera) (20) 
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Klinický obraz 

Fraktura kosti vzniká náhle jako následek úrazu. Existují i jiné podmínky vzniku 

porušení kosti a to nadměrnou dlouhotrvající zátěží, kdy dochází k dekalcifikaci kosti. 

Přerušení však není zlomeninou, ale místem přestavby kosti. 

- prvním příznakem zlomeniny je bolestivost, která se zvětšuje po několika hodinách 

pro dráždění nervových zakončení tlakem z tvořícího se hematomu a vlivem změny 

chemických reakcí poraněných míst. Bolestivost zvětšuje jakýkoliv pohyb. 

- dalším příznakem je hematom, velké výrony se rozšiřují i do podkoží, kde jsou 

zřetelné jako podlitiny nebo zduření. 

-jinou charakteristickou známkou je deformita, způsobena dislokací kostních úlomků 

-porušení funkce související se ztrátou stability kosti a její únosnosti 

- abnormální pohyblivost v místě lomu, tedy tam kde za normálních okolností nelze 

předpokládat pohyb 

-někdy pozorujeme krepitaci ( drásoty vznikající posouváním fragmentů po sobě) 

- rentgenový snímek téměř vždy odhalí zlomeninu spolehlivě (4) 

Komplikace zlomenin hlezna: 

Patří k nim hlavně škody na okolních tkáních. Protržení arterie má za následek krevní 

výron, který svým tlakem na ostatní cévy znemožňuje zásobován končetin krví. Tlak 

hematomu na nervové kmeny může způsobit i periferní paresu. (4) 

Kromě nespecifických komplikací jako např., hluboké tromboflebitidy, poranění cév či 

nervů, povrchové či hluboké infekty operačních ran nebo Sudeckova dystrofie, které 

přispívají různou měrou k neuspokojivému výsledku léčení, je zde řada dalších příčin 

chronických obtíží po zlomeninách hlezna. Patří sem: 

- subluxace ta/u - může být zapříčiněna přihojením kotníků v dislokaci ponechaným 

interpozitem, tibiofibulámí diastázou či zhojením fibuly ve zkrácení a zevní rotaci. Dle 

příčiny subluxace je indikována rekonstrukční operace. 
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Zhojení fibuly ve zkrácení a zevní rotaci periferního fragmentu se projeví bolestnú a 

otoky v krajině fibulárního kotníku, které se zhoršuje po větší zátěži. Na RTG je patrno 

rozšíření kloubní štěrbiny mezi vnitřním kotníkem a mediálním okrajem talu.V léčení 

symptomatického zkrácení fibuly se osvědčila prodlužovací a derotační osteotomie 

fibuly. 

- paklouby kotníků - vytváří se zpravidla na vnitřním kotníku. Podle Hamiltona(1984) 

se vyskytuje u 5-18% konzervativně léčených zlomenin a u méně než 1% léčených 

operativně. Pakloub nemusí působit obtíže. Je-li příčinou otoků a bolestí a trvají-li 

obtíže déle než 6 měsíců, je indikováno operační léčení. 

- tibiofibulární synostóza - může vést poruchou kloubní mechaniky k vývoji artrózy 

hlezenního kloubu. Symtomatické případy jsou určeny k resekci kostního přemostění, 

před operací je nutno přesvědčit se o úplnosti synostózy tomografickým vyšetřením. 

- ligamentózní nestabilita a další stavy, které vedou ve svých důsledcích k poúrazové 

artróze hlezna. ( ort.a traum.nohy) (2) 

2.5 Příznaky a diagnóza: 

Klinické vyšetření: 

Klinicky se zlomenina hlezna proJeVUJe bolestivostí, otokem, deformací horního 

hlezenního kloubu, hematomem, v komplikovaných případech poruchami periferního 

krevního oběhu či inervace. U otevřených luxačních zlomenin jsou poškozeny měkké 

tkáně a kožní kryt. 

Klinické vyšetření musí předcházet před vyšetřením RTG, zahájíme jej zjišťováním 

mechanismu úrazu. 

Inspekcí si všímáme prokrvení končetiny, pohyblivosti a možných nervových lézí. 

Velkou pozornost věnujeme stavu kůže- je-li nad vnitřním kotníkem příliš napjatá, je 

třeba vnitřní rotaci nohy ihned odlehčit, aby se zabránilo poruchám výživy kůže. 

Zkouška pohyblivosti se týká především nezraněných částí nohy. Jde-li o úplnou luxaci 

hlezenní kosti ventrálně či dorzálně, je aktivní pohyb prstů vyloučen. 
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Palpací určíme místo největší bolestivosti. Jde-li o těžké poranění, je na tlak bolestivý 

celý hlezenní kloub. 

Pomocná vyšetření- zahrnují neurologické, eletromyografické vyšetření, svalový test 

(15, 16) 

Doplňující vyšetření: 

Rentgenologické vyšetření: 

Po klinickém vyšetření před RTG je vhodné provést místní znecitlivění 

intraartikulárním podáním 20 ml 2% prokainu. Jsou-li postiženy oba kotníky, navíc je 

obstříkneme ze dvou vpichů. Bolestivost do několika minut vymizí a pak je možno 

opatrně vyzkoušet pasivní i aktivní pohyby, což umožní odhalit další úrazové škody. 

RTG snímek má pro správnou diagnózu stěžejní význam. Standardně se provádí boční 

projekce a předozadní projekce ve 20stupňové vnitřní rotaci. V této poloze je osa 

vidlice rovnoběžná s rtg. paprsky a je možno přesně posoudit její šířku. U typu B je 

nutný srovnávací snímek obou hlezenních kloubů. RTG vyšetření v klasických 

projekcích nestačí. K objasnění úrazových škod zejména ve vazech je třeba pořídit 

snímky v držených polohách, tj. takových, které vedly k poškození. (15) 

Artrografie hlezna ( používaná učerstvých ligamentózních poranění) 

Tomografie - objasnění lézí v situacích, kdy se v běžných projekcích překrývají stíny 

kostí 

Xerorafie - zvyšuje kontrast a ostrost kostních detailů, cenná metoda v diagnostice 

ruptur achillovy šlachy 

Artroskopie- není tolik rozšíšena jako u kolenního kloubu (2) 

2.6 Možnosti terapie 

Podle výsledků vyšetření je nutno rozhodnout zda použijeme léčbu konzervativní či 

operační. Toto rozhodnutí je na lékaři, i když je zastáncem operačm'ho řešení , mohou 

nastat situace kdy je operační řešení kontraindikováno (např. Polytrauma, 

kardiovaskulární dekompenzace, intoxikace, závažné poranění měkkých tkání ). V praxi 
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se často používá postup, kdy se povede konzervativním způsobem repozice a operace se 

indikuje až při redislokaci úlomků nebo při neúspěchu konzervativní léčby. To ovšem 

není dobré, protože se zhoršují místní poměry a snižují se vyhlídky na dokonalý úspěch 

operačního léčení. 

Konzervativní léěba: 

Provede se repozice a hlezno se fixuje sádrovým obvazem. 

Operační léěba: 

Cílem léčby je obnovení správné délky osy fibuly, rekonstrukce vidlice hlezenního 

kloubu a dosažení kongruence kloubních ploch. (20) 

Zlomeniny kotníku musí být exaktně reponovány. Je nezbytné léčit současně kostní i 

ligamentózní poranění. Výhody operační léčby jsou zjevné tam, kde jsou pacienti po 

operaci ponecháni bez sádrového obvazu a jsou od prvopočátku nuceni intenzivně 

rehabilitovat operovaný kloub. Operační léčby však musíme použít tehdy, není-li 

možno konzervativně upravit anatomické poměry, které jsou zejména v talokrurálním 

kloubu předpokladem neporušené funkce. Operace se provádí i tam, kde je nutno ošetřit 

roztržené vazy syndesmózy nebo upravit délku fibuly, tj. u typů B a C (dle Webera), 

posléze i tam kde mezera mezi úlomky bude taková, že nebude zárukou zhojení 

zlomeniny a bude hrozit vznik pseudoartrózy. Z operační léčby však vyloučíme ty, kteří 

mají obliterační onemocnění tepen dolních končetin, venózní nebo lymfatické otoky, 

nemocné se závažnou hypoproteinémií a s těžkým zhmožděním měkkých tkání. 

(15,16,2,20) 

Ke konzervativní léčbě jsou indikovány nedislokované zlomeniny hlezna převážně typu 

A a B. V akutním stadiu se hlezno imobilizuje sádrovou dlahou, po odeznění otoku se 

nakládá cirkulární sádra. Doba imobilizace je průměrně 6 týdnů. Nestabilní a 

dislokované zlomeniny jsou indikovány k operační terapii ( poranění typu B,C). 

Požívané metody osteosyntézy: 

• Kirschnerovy dráty 

• Tahová cerkláž 

• Tahové šrouby 
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• Dlahová osteosyntéza 

• Rekonstrukce ligamentózního poranění suturou vstřebatelnými stehy (PDS 

vlákno) 

Operační řešení umožňuje časný aktivní pohyb a zkracuje dobu léčení. Plný došlap je 

možný po 3-4 týdnech, ke zhojení dochází po 12 týdnech. (20) 

2.7 Operační přístupy 

K vnitřnímu kotníku pronikneme nejlépe z ventrálního a dorzálru'ho řezu. Před vnitřním 

kotníkem je nutno respektovat zde probíhající v. saphena magna, za ní pak a.tibialis 

anterior, nervus tibialis a šlachy m.tibialis posterior, mm.digitorum communis, 

m.peroneus longus. K zevnímu kotníku pronikneme stejným způsobem, nesmí se zranit 

n.fibularis superficialis, který probíhá těsně ventrálně od řezu, ale i za fibulou ležící a. 

fibularis a a.malleoli fibularis posterior rami perforantes. (15) 

• Operační léčení zlomenin vnitřního kotníku 

Nejpevnější, technicky nejméně náročnou s nejmenším počtem komplikací, je 

osteosyntéza tažnou kličkou. Nejprve se odlomený kotník fixuje 2 Kirschnerovými 

dráty na své původní místo. Dráty mají paralelní směr, v místě zavedení do kosti se 

ohnou a zkrátí asi na 5 mm. Příčně provrtaným kanálkem v tibii se pak provlékne drát, 

který se osrničkovitě ovine a zkříží přes dráty a poté se utáhne. Jde-li o větší úlomek, lze 

ho k tibii fixovat dvěma maleolárními šrouby. Výhodou tohoto typu osteosyntézy je 

menší rozsah obnažení zlomeniny a plochy tibie než u metody předchozí, pevnost 

osteosyntézy je však menší. (15) 

• Osteosyntéza zevního kotníku 

Odlomený kotník se fixuje tažnou kličkou. Správnou osu fibuly lze zajistit 

Kirschnerovýrni dráty. Šikmé zlomeniny se syntetizují maleolárním šroubem, delší 

šikmé zlomeniny se spojují dvěma šrouby, které musí ležet v různých rovinách tak, aby 

při jejich dotažení nedošlo k podélnému rozlomení kosti. U zlomenin tříštivých 

syntetizujeme kostní dlahou. (15) 
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• Operační léčba zlomenin obou kotníků 

Skelet hlezenního kloubu je kryt po obou stranách jen tenkou vrstvou měkkých tkání, 

proto se snažíme provést osteosyntézu vždy s co nejmenším množstvím apoplastického 

materiálu. Základem správné repozice je obnovení správné délky fibuly. Někdy repozici 

překáží interponovaný deltový vaz mezi vnitřním kotníkem a talem, a proto nebude-li 

vnitřní kotník zlomen, začne se operace řezem před vnitřním kotníkem a odstraní se 

reponovaný vaz. Poté se provede osteosyntéza fibuly, resp. sutura přetržených 

tibiofibulárních vazů. Pokud je vnitřní kotník odlomen, provede se jeho syntéza, 

nebude-li, pak suturu deltového vazu. (15) 

• K osteosyntéze je nutno rozhodnout se rychle, tj. do 6-8 hodin od úrazu, a to ještě 

před vznikem otoků a objevením se puchýřovitých změn na kůži. Velmi dobře 

lze identifikovat vazy, které jsou ještě pevné a jejich steh je snadnější než 

v pozdějším období. Nemůžeme-li provést operaci ihned, zlomeninu alespoň 

provizorně reponujeme tak, aby nedošlo k tlaku úlomků na kůži, poté přiložíme 

sádrovou dlahu a uložíme ji do zvýšené polohy. K operaci přistoupíme 

výjimečně tehdy, až se zmenší otok. Po operaci přikládáme na podloženou 

končetinu sádrovou dlahu a končetinu uložíme do zvýšené polohy, nejlépe na 

Braunovu dlahu. Redonovu drenáž zrušíme po 48 hodinách a s aktivní 

mobilizací začneme po 1 0-14 dnech po odstranění stehů. Plnou hybnost 

v kloubu lze očekávat již po 3 týdnech po operaci. Zpevňující šrouby odstraníme 

po uplynutí 6-8 týdnů, ostatní osteosyntetický materiál po 3-6 měsících. Zatížit 

zlomeninu však dovolíme teprve po zhojení kostí i vazů,tj. podle typu zlomeniny 

obvykle za 10-12 týdnů. (15) 

Ukázka RTG hlezna po osteosyntéze - viz. příloha č.l 
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2.8 Obecná fyzioterapeutická terapie 

Rehabilitační program 

Bezprostředně po ošetření začne poraněný i v sádrovém obvaze cvičit pohyby prstů na 

noze, současně pak i pohyby v kolenním a kyčelním kloubu. Po několika dnech ( u 

luxačních zlomenin však mnohem později) připravíme nemocného na budoucí chůzi. 

Po sejmutí sádrového obvazu je zpravidla pohyblivost značně omezena a prozatím 

hlezenní kloub nezatěžujeme. Cvičíme v něm volní pohyby, a to do hranic bolestivosti, 

postupně rozsah aktivních pohybů zvětšujeme. Poté začneme s cviky proti odporu, a to 

hlavně dorzální flexi, postupně zapojíme do cviků všechny svaly kolem hlezenru'ho 

kloubu a přecházíme na složitější výcvik souhybů ve všech kloubech dolní končetiny. 

V odlehčené poloze cvičíme výpony na palec a paty, na zevní a vnitřní okraj nohy. 

V další etapě lze cvičit ve stoji a přesouvat váhu na postiženou dolní končetinu a 

vykonávat redresivní pohyby, při nichž váha těla pomáhá překonávat případnou 

překážku omezující pohyby hlezenním kloubu. Pacient cvičí podřepy až hluboké dřepy, 

výpady, učí se chůzi po schodech, později nacvičujeme skoky, běh a chůzi po nerovném 

terénu. Největším nebezpečím je možnost vzniku ploché valgosní nohy. Je mu třeba 

zabránit cvičením stabilizačního svalstva. (16) 

Fyzikální terapie: 

Před každým cvičením je vhodné aplikovat vířivou lázeň indiferentní teploty, střídavou 

šlapací lázeň nebo při bolestech galvanickou dvoukomorovou lázeň. (16) 

2.9 Prognosa 

Je z velké míry závislá na způsobu prvního ošetření a na přesnosti primární 

osteosyntézy. Znehodnocení měkké tkáně je třeba radikálně excidovat, nelze však zjistit 

zda neodumřou další tkáňové okrsky po definitivním ošetření. Uzávěr kůže nad 

osteosyntézou je nutno provést bezpečně a bez napětí. U kožních defektů je třeba 

uskutečnit kožní přenos i za cenu odloučení transplantátu v krátkém pooperačním 

intervalu. Biologický kryt znemožní devitalizaci periostu a její nepříznivé následky pro 

poraněnou kost. Rány do 12 hodin po úraze lze uzavřít primárně. Po této době je nutno 
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drénovat gumovým proužkem, který se odstraňuje po 48 hodinách. Operuje se 

v chráněném koagulu za trvalého přísunu širokospektrých antibiotik. (16) 

Doléčení zlomenin musí být odborné a pečlivé. Sklon k otokům měkkých tkání je 

výrazný a tlumíme jej punčochami. Klenba nohy je po těchto zlomeninách vždy 

ochablá, takže vždy doporučíme chůzi v botě s vložkou na míru zhotovenou, a to po 

dobu 1 roku. (16) 

3. SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodologie 

Praxi jsem vykonávala od 16.1 do 10.2 2006 na rehabilitačním oddělení Ústřední 

vojenské nemocnice v Praze. Pracovala jsem samostatně. S pacientem jsem pracovala 

na cvičebně a měla jsem k dispozici také tělocvičnu. Používala jsem lehátko, míčky, 

propriocepční míčky, theraband, pytlíky s pískem na posilování, krém na MT jizev, 

rotoped, šikmou plochu, balanční plochy, propriocepční podložku, stepper. Mezi mnou 

používané techniky patřila PIR, strečink, míčkování, měkké techniky, mobilizace, 

posilování, proprioceptivní stimulace, PNF, fyzikální terapie- vlažná vířivka 

Časový harmonogram 

Po vybrání a seznámení se s pacientkou jsem prostudovala literaturu k dané diagnóze. 

Terapii jsem naplánovala 3x týdně, během ní jsem sbírala data týkající se daného 

problému. Použila jsem měkké techniky k uvolnění jizev, svalů plosky nohy a 

metatarzálních kloubů nohy. Dále jsem použila MB kloubů nohy pro obnovení kloubní 

vůle, PIR pro uvolnění hypertonických svalů, PIR s následným protažením pro zvětšení 

kloubního rozsahu, senzomotorickou stimulaci pro zlepšení aference z plosky nohy a 

techniku PNF pro posílení oslabených svalů. 
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3.2 Anamnéza 

Rok narození: 1950 

Pohlaví: žena 

Anamnéza: 

RA:matka zemřela na Gravitzův tumor v 91 letech,otec měl 3 infarkty,zemřel na 

cirhózu jater v 63 letech, dcera úzkostné stavy- v péči psychiatra 

OA: 

- OP: běžné dětské nemoci + často angíny, 3x zápal plic, inf.mononukleóza cca v 13 

letech, v pubertě- přeražené oba palce u nohou, otřes mozku, ve 28 letech autonehoda

otřes mozku, přeražená žebra, zlomeniny obou hlezenních kloubů, přetržené zadní 

zkřížené vazy kolen bilat., střepiny všude po těle -následovaly plastiky, st.p. operaci 

glaukomu bilat. před 2 lety, má zvýšený bilirubin- problémy s játry, v říjnu 2005 pád 

z kola - bimalleolární zlomenina 

- NO: 28.10.2005 operace repozitio cruenta,osteosyntesis malleolorum 1. srn pro 

bimalleolární zlomeninu 1. sin. - 5 šroubů, 2 Kischnerovy dráty, sádrová fixace do 14 

prosince. 9.1.2006 chirurgická kontrola - doporučena RHB, doporučena zátěž do 50% 

operované DK 

AA :jarní pyly a stromy, prach 

FA: Citalec Po,St, Pá 1-0-0, gingum 1-0-1 

GA: 1 porod, 2 UPT, menopauza 3 roky 

PA: nezaměstnaná, předtím tlumočnice a průvodkyně 

SA: rozvedená, bydlí sama, bezbariérový byt, výtah, 1.poschodí 

Abusus: exkuřák od 40 let, alkohol příležitostně, káva 3x denně 

Sport: jízda na kole, turistika 
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Diferenciální rozvaha: 

Po úrazu a provedené osteosyntéze můžeme očekávat otok, bolestivost l.hlez.kloubu, 

zkrácení svalů LDK,omezení pohyblivosti hlezenního kloubu, sníženou svalovou sílu 

svalstva LDK, omezenou kloubní vůli kloubů nohy či reflexní změny. Také bychom 

mohli najít poruchu čití, reflexů a nesprávné pohybové stereotypy. 

Předchozí rehabilitace: 

Ve 28 letech po autonehodě - RHB po osteosyntéze P hlezenního kloubu 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: 

Celkový pohled: 

orientovaná, eupnoická, hydratace v normě, kůže anikterická, normálru'ho turgoru, bez 

patologických eflorescencí 

Dolní končetiny: 

PDK jizva v oblasti kotníku klidná, LDK zduření, deformace a deformita v oblasti 

hlezna, patologická pohyblivost, citlivost a prokrvení zachovány, pulzace jen do 

poplitei, dále pro otok a nazn.hematom nelze hodnotit, Homans -, lýtko palpačně 

nebolestivé 

RTG levého hlezna: 

Bimalleolární zlomenina, poop.fragmenty v kontaktu, postavení příznivé, v den dimise 

se nález nemění. 

CT mozku: bez patologie 

Průběh hospitalizace: 

V den operace pacientka úzkostná, sucidiální, bylo nutné psychiatrické konzilium, závěr 

- depresivní syndrom s organickou poruchou osobnosti. Po běžné předoperační přípravě 

byla provedena 28.10.2005 operace : repositio cruenta osteosythesis malleorum 1. sin .. 

Po operaci nasazen Tiapridal, po kterém pacientka zcela klidná, dle psychiatrického 
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konsilia ze dne 30.10. možná dimise do domácího ošetřování, CT mozku neukázalo 

žádnou organicitu. V den dimise pacientka schopna chůze o berlích, afebrilní, hybnost, 

citlivost, prokrvení prstů v normě. 

Medikamentozní léčba: 

Analgetika, infúze, Heparin, Augmentin, Tiaprida1, Citalec 

Indikace k RHB: 

Doporučena vlažná vířivka na PDK 1 Ox, 1 Ox rozcvičování l.hlezna,LTV , 1 Ox měkké 

techniky na 1. hlezno a záprstí 

3.3 V stup ní kineziologický rozbor 

Status presens: 

Výška: 173cm 

Váha: 70 kg 

BMI: 23,4 

Obj.: otok levého hlez. kloubu, omezená hybnost l.hlez. kloubu 

Subj.: bolesti l.hlez. kloubu při pohybu do krajních poloh a došlapu 

Vyšetření stoje: 

A)statické 

PánevaDKK: 

cristae illiacae ve stejné výšce, SIAS ve stejné výšce, SISP ve stejné výšce 

tonus gluteálních svalů - vlevo hypotonní 

gluteální rýhy symetrické 

podkolenní rýhy symetrické 

lýtka symetrická 
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otok levého hlezenního kloubu 

příčné i podélné plochonoží bilat. 

široká stojná baze 

postavení v kolenním kloubu- flekční +5° 

váha na PDK - doplněno vyšetřením pomocí olovnice 

Trup,hlava a HKK: 

tajle větší vlevo, thorakobrachiální trojůhelník větší vlevo 

paravertebrální valy symetrické 

lopatky - symetrické, ve stejné výšce 

ramena stejně vysoko 

břišní svaly prominují 

trup ukloněn lehce doprava 

hlava v prodloužení těla 

C lordoza: vyhlazená, Th kyfoza: vyhlazená 

Měření olovnicí: 

zezadu - osové postavení páteře dekompenzace 2-3cm vpravo, olovnice dopadá 

k pravému kotníku 

zpředu - osové postavení trupu: dekompenzace 2-3cm vpravo, břicho prommuJe, 

olovnice dopadá k pravému kotníku 

zboku - osové postavení těla : olovnice dopadá před kotníky 

Vyšetření chůze: 

Chůze o 2FH s částečným zatížením, 3- dobá, střední délka kroku, bez substituce 

pánví, bez abdukce v kyčelním kloubu, neodvíjí plosku nohy, LDK zatěžuje jen lehce, 

protože při větším zatížení udává bolest. 
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Vyšetření LDK: 

Aspekce: 

Otok levého hlezenního kloubu, jizvy začervenalé 

Pa/pace: 

Legenda: 

Normální tonus - normotonus 

Zvýšený tonus- hypertonus (rozlišení velikosti hypertonu +,++,+++) 

Snížený tonus- hypotonus ( rozlišení velikosti hypotonu -,--,---) 

Levý hlezení kloub - Otok , teplota normální, bolestivost při palpaci není 

palpace svalů: 

PDK LDK 

m.quadriceps femoris normo tonus hypotonus --

adduktory kyčelního kloubu normo tonus hypotonus --

m. triceps surae normo tonus hypotonus ---

achilova šlacha normotonus hypertonus +++ 

m. tibialis anterior normo tonus hypotonus --

mm.peroneii normo tonus hypotonus --

m.gluteus max. normo tonus hypotonus --

m.quadratus plantae normo tonus hypertonus +++ 

vyšetření fascií na DK: 

posunlivost fascií v oblasti l.hlez.kloubu omezená v oblasti jizev,které jsou neposunlivé 

oproti podkoží 
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Závěr palpačního vyšetření: 

Svalstvo LDK (m.quadriceps femoris, mm.peroneii, m.gluteus max., m.tibialis anterior, 

m. triceps surae, adduktory kyčelního kloubu) je hypotonické. Achilova šlacha a 

m.quadratus plantae v hypertonu. Posunlivost fascií dobrá kromě oblasti jizev na 

zevním a vnitřním kotníku. 

Jizva: 

Klidná, neprotažitelná, neposunlivá 

Antropometrické vyšetření: 

Délka končetin: LDK PDK 

funkční 90 89 

anatomická 85 84 

Obvody dolních končetin: LDK PDK 

Obvod - stehna: 47 47 

-kolena: 41 41 

-bérce: 36 36 

-přes tub.tibie: 39 39 

-kotníku: 27 22 

- přes nárt a patu: 33 30 

-přes hlavičky MTT: 22 22 

Závěr antropometrického vyšetření: 

Levý hlezenní kloub je oteklý, obvod přes kotník je o 5 cm větší na LDK než na PDK, 

obvod přes nárt a patu je o 3 cm větší než u PDK. 
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Vyšetření kloubní vůle na DKK: 

Hlezenní kloub - Interfalangeální klouby: 

IP 1: omezená kloubní vůle vlevo 

IP 2: omezená kloubní vůle vlevo 

Metatarzofalangeální klouby: omezená kloubní vůle vlevo 

Tarzometatarzální klouby (Lisfrankův kloub): omezená kloubní vůle vlevo 

Dolní kloub zánártní (Chopartův kloub): omezená kloubní vůle vlevo (talus i kalkaneus) 

Talokrurální kloub: omezená kloubní vůle vlevo 

Kolenní kloub: zvýšená kloubní vůle bilat. (hl.fibuly - plná kloubní vůle) 

Závěr vyšetření kloubní vůle: 

Klouby levé nohy mají omezenou kloubní vůli oproti noze pravé. 

Vyšetření rozsahů pohybů (Tabulka č.1 ): 

Vyšetření kloubní Qohyblivosti QOmocí goniometrie: 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sinistra Dextra Sinistra Dextra 

Kyč. kloub: S 20-0-125 s 20-0-125 s 25-0-130 s 25-0-130 

F 45-0-30 F 45-0-30 F 45-0-30 F 45-0-30 

R 45-0-45 R 45-0-45 R45-0-45 R45-0-45 

Kol. kloub: S 0- 5-140 s 0-5-140 s 0-5-140 s 0-5-140 

Hlez. kloub: S 0-0-25 s 10-0-60 s 0-0-25 s 10-0-60 

T(S 90) 5-0-10 T(S 90) 20-0-30 T(S 90) 5-0-15 T(S 90) 20-0-30 

Závěr vyšetření kloubní pohyblivosti: 

Kyčelní i kolenní kloub mají plnu hybnost. Omezená je hybnost levého hlezenního 

kloubu všemi směry. Aktivní hybnost levého hlez,kloubu je omezena do PF o 35°, do 

DF o 10°, do inverze o 20° a do everze o 15° oproti pravé noze. 
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Vyšetření svalové síly( dle Jandy): 

Legenda: 

Rozeznáváme tyto základní stupně: 

St. S - odpovídá 1 OO%normálu,sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu 
značný vnější odpor 

St.4 - odpovídá 75% síly normálního svalu, sval provede lehce pohyb v celém 
rozsahu a dokáže překonat středně velký vnější odpor 

St.3 - odpovídá 50% síly normálního svalu.sval dokáže vykonat pohyb v celém 
rozsahu s překonáním zemské tíže 

St.2 - vyjadřuje asi 25% síly normálního svalu, je schopen vykonat pohyb v celém 
rozsahu, ale nedovede překonat ani tak malý odpor, jako je váha testované části těla 

St.l - záškub - vyjadřuje přibližně 1 O%svalovou sílu, sval se při pokusu o pohyb 
smrští, ale jeho síla nestačí k pohybu 

St. O- při pokusu o pohyb sval nejeví ani známku stahu (9) 

Svalový test (dle Jandy),(Tabulka č.2): 

LDK PDK 

Hlezenní kloub 

Plant.flexe při flexi kol. 4+ 5 
m.soleus 
Plant.flexe při extenzi kol. 4+ 5 
m. triceps surae 
Inverze z dorziflexe 3 5 
m.tibialis anterior 
Inverze z flexe 3+ 5 
m. tibialis posterior 
Everze 3 5 
mm.peroneii 

Prsty 

Flexe MP 4 5 
mm.lumbricales 
Flexe IPl 4+ 5 
mJlexor digitorum brevis 
Flexe IP2 4+ 5 
m.jlexor digitorum longus 
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Extenze 4 5 
m.extensor dig. longus et 
brevis 
Abdukce Nesvede Nesvede 
mm. interossei dorsales 
m.abductor hallucis 
Addukce Nesvede Nesvede 
mm. interossei plantares 
m. adductor hallucis 

Palec 

Flexe 4 5 
m.jlexor hallucis longus et 
brevis 
Extenze 4+ 5 
m. extensor hallucis longus 

Kolenní kloub 

Flexe 4+ 5 
m. biceps femoris 
m.semimembranosus 
m.semitendinosus 
Extenze 5 5 
m.quadriceps femoris 

Kyčelní kloub 

Flexe 5 5 
m. i/liopsoas 
Extenze 4+ 5 
m.gluteus max. 
flexory kolenní 
Extenze s flexí kol. 4 5 
m.gluteus max. 
jlexory kolenní 
Abdukce 5 5 
m.gluteus min.,medius 
m.tensorfasciae latae 
Addukce 3-4 5 
Adductores,semisvaly 
Zevní rotace 5 5 
m. obturatorius externus 
Vnitřní rotace 5 5 
m.gluteus med.,minimus 
m.tensor fasciae latae 
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Závěr vvšetření svalové síly: 

Svalstvo v oblasti levého hlezenního kloubu má sníženou svalovou sílu, dále jsou na 

LDK oslabeny flexory kolenního kloubu, extenzory a adduktory kyčelního kloubu. 

Vyšetření zkrácených svalů( dle Jandy): 

Legenda: 

O - nejde o zkrácení 

1 - malé zkrácení 

2 - větší zkrácení 

m.triceps surae- O 

Závěr vyšetření zkrácených svalů: 

M. triceps surae není zkrácen, v hlezenním kloubu je možno dosáhnout postavení 90°. 

Neurologické vyšetření DKK: 

Legenda: 

Sledujeme symetrii, kvalitu, intenzitu: 

Normoreflexie - fyziologický, normální reflex 

Hyporeflexie - snížení 

Hyperreflexie - zvýšení 

Areflexie - vyhasnutí reflexů 

Šlachookosticové reflexy (Tabulka č.3): 

LDK 

Patelární rfx. hyporeflexie 

Rfx. achilovy šlachy hyporeflexie 

Medioplatární rfx. normoreflexie 
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PDK 

hyporeflexie 

normoreflexie 

normoreflexie 



Vyšetření čití na DKK: 

Legenda: 

Normostézie- normální čití 

Parestézie -abnormální pocity jako brnění,mravenčení, 

mohou být spontánní i provokované 

Dysestézie- nepříjemné pocity obdobné jako parestézie 

Hypetézie- snížené vnímání citlivosti 

Hyperestézie - zvýšené vnímání citlivosti 

Anestézie - úplná necitlivost 

Hypalgézie - snížené vnímání bolesti 

Analgézie - necitlivost pro bolest 

Hyperalgézie - zvýšené vnímání bolesti 

Allodynie - bolestivé vnímání nebolestivých podnětů 

o povrchové čití (taktilní, algické, termické čití)- bez patologického nálezu 

o hluboké čití- bez patolog. nálezu (pohybocit, polohocit) 

o taxe -bez patolog. nálezu 

vyš.osoba má normální citlivost - normestezie 

Závěr neurologického vvšetření: 

Hyporeflexie patelárního reflexu bilaterálně, pyramidové jevy negativní, čití bez 

patologického nálezu. 

Závěr vyšetření: 

Pacientka má oteklý levý hlezenní kloub, jizvy neposunlivé, omezená pohyblivost 

l.hlez.kloubu - aktivní hybnost levého hlez,kloubu je omezena do PF o 10°, do DF o 

35°, do inverze o 20° a do everze o 15° oproti pravé noze. 

Dále jsem nalezla omezenou kloubní vůli mezi klouby levé nohy, sníženou svalovou 

sílu svalstva v oblasti levého hlez.kloubu, hypertonický m.triceps surae a plantární 

aponeuróu, sníženu svalovou sílu flexorů kolenního kloubu, extenzorů a adduktorů 

kyčelního kloubu. Čití je neporušeno, hyporeflexie patelárního reflexu bilat.. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý plán 

Krátkodobý plán: 

Cíl terapie: 

Odstranění o~oku levého hlezenního kloubu, uvolnění jizev, uvolnění achilovy šlachy a 

plantární aponeurózy, obnovení kloubní vůle kloubů l.nohy, normalizace svalového 

tonu svalstva v oblasti plosky nohy a celé DK, zvětšení rozsahu pohybů l.hlez.kloubu 

Návrh terapie: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, MT metatarzálních kloubů, MB kloubů nohy, PIR 

s následným protažením na hypert. a zkrácené svaly, aktivní cvičení pro zlepšení 

pohyblivosti v hlez.kloubu, posilování oslab.svalů, senzomotorická stimulace plosky 

nohou 

Dlouhodobý plán: 

Cíl terapie: 

Zlepšení hybnosti !.hlezenního kloubu, zvětšení rozsahu pohybů, posílení svalstva DK, 

posílení svalstva plosky nohy, cviky na zlepšení kleny nožní, senzomotorická stimulace 

plosky nohou, nácvik správného stereotypu chůze 

Návrh terapie: 

aktivní cvičení proti odporu pro zlepšení pohyblivosti v hlez.kloubu a posilování 

oslab.svalů, senzomotorická stimulace plosky nohou, nácvik chůze 
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3.5 Průběh RHB 

!.návštěva- 20.1.2006 

Status praesens: 

Pacientka se cítí unavená, udává bolest při větším zatížení LDK při došlapu. 

Vyšetření: 

Viz. vstupní kineziologický rozbor. 

07 dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění jizvy, odstraňování otoku, obnovení kloubní vůle kloubů L nohy, normalizace 

svalového tonu svalstva v oblasti plosky nohy, uvolnění plantární aponeurózy 

Návrh terapeutické jednotky: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, MT metatarzálních kloubů, MB kloubů nohy, PIR na 

hypert. svaly 

Provedení: 

MT jizvy, míčkování, MT svalů plosky nohy, MT metatarzálních kloubů, protažení 

plantární aponeurózy, MB kloubů nohy - metatarzofalangeálních kloubů, 

interfalangeálních kloubů, Lisfrankova kloubu, os cuboideum, PIR m.triceps surae, 

PIR dorzálních flexorů hlezenru'ho kloubu 

+ fyzikální terapie - vlažná vířivka na 15 minut 

Výsledek: 

Stav nezměněn 

Autoterapie: 

stimulace plosky nohy propriocepčním válečkem, aktivní cvičení dolních končetin 
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2.návštěva - 23.1.2006 

Status praesens: 

Pacientka se cítí dobře. Bolest při větším zatížení LDK při došlapu. 

Vyšetření: 

Aspekce - Otok levého hlezenního kloubu, jizvy začervenalé, neposunlivé 

Hybnost - nezměněna 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění jizvy, obnovení kloubní vůle kloubů L nohy, normalizace svalového tonu 

svalstva v oblasti plosky nohy, uvolnění plantámí aponeurózy, uvolnění a protažení 

achilovy šlachy, odstraňování otoku, cvičení pro zlepšení pohyblivosti v hlez.kloubu, 

posílení oslabených svalů 

Návrh terapeutické jednotky: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, MT metatarzálních kloubů, MB kloubů nohy -

metatarzofalangeálních kloubů, interfalangeálních kloubů, MB metatarzů- plant.vějíř, 

Lisfrankova kloubu, os cuboideum, kalkaneu, , PIR na hypert. svaly, PIR s následným 

protažením pro zvětšení kloubního rozsahu, nácvik "malé nohy", "píďalky", aktivní 

cvičení pro zlepšení pohyblivosti v hlez.kloubu, posilování oslab.svalů 

Provedení: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, MT metatarzálních kloubů, protažení plantámí 

aponeurózy, míčkování svalstva v oblasti L. hlezenního kloubu, MB kloubů nohy -

metatarzofanaleálních kloubů, interfalangelních kloubů, MB metatarzů 

plant.vějíř,dorzální vějíř, MB Lis:frankova kloubu, talokrurálního kloubu, os cuboideum, 

os naviculare, kalkaneu, , PIR m.triceps surae, PIR dorzálních flexorů hlezenního 

kloubu, aktivní cvičení pro zlepšení pohyblivosti v kloubech, nácvik "malé nohy", 

"píďalky", posilování m.quadriceps femoris, posilování adduktorů kyčelního kloubu , 

posilování flexorů kolenního kloubu 

+ fyzikální terapie - chladná vířivka na 15 minut 
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Výsledek: 

Obj.: Obnovení posunlivosti metatarzů dorzoplantárně 

Subj.: pacientka udává pocit menšího napětí v plosce nohy 

Autoterapie: 

nácvik "malé nohy", "píďalky", stimulace plosky nohou propriocepčním válečkem, 

aktivní cvičení dolních končetin 

3.návštěva- 25.1.2006 

Status praesens: 

Pacientka se cítí dobře. Bolestivost při zatížení při došlapu trvá, bolestivost při pohybu 

do inverze a everze. 

Vyšetření: 

Aspekce - Otok levého hlezenního kloubu, jizvy začervenalé 

Hybnost lev.hlezenního kloubu: 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sinistra Sinistra 

Hlez. kloub: S 0-0-25 s 0-0-30 

T(S 90) 5-0-1 O T(S 90) 5-0-15 

Hybnost do PF( pasivně) se zlepšila o 5 stupňů 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění jizvy, obnovení kloubní vůle kloubů L nohy, normalizace svalového tonu 

svalstva v oblasti plosky nohy, uvolnění plantární aponeurózy, uvolnění achilovy 

šlachy, odstraňování otoku, cvičení pro zlepšení pohyblivosti v hlez.kloubu, uvolnění 

hypertonických svalů, posílení oslabených svalů 
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Návrh terapeutické jednotky: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, míčkování svalstva v oblasti L. hlezenního kloubu, 

MB kloubů nohy, PIR na hypert. svaly, PIR s následným protažením pro zvětšení 

kloubního rozsahu, nácvik "malé nohy", "píďalky", posilování oslab.svalů 

Provedení: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, protažení plantární aponeurózy, MB kloubů nohy 

metatarzofalangleálních kloubů, interfalangeálních kloubů, MB metatarzů- plant.vějíř, 

Lisfrankova kloubu, talokrurálního kloubu, os cuboideum, os naviculare, kalkaneu, 

manipulace talu mediálně, PIR m.triceps surae, PIR dorzálních flexorů hlezenm'ho 

kloubu, nácvik "malé nohy", "píďalky", posilování m.quadriceps femoris, posilování 

adduktorů kyčelního kloubu , posilování m.gluteus maximus, posilování flexorů 

kolenního kloubu 

+fyzikální terapie- chladná vířivka na 15 minut 

Výsledek: 

Zlepšení posunlivosti jizev 

Autoterapie: 

nácvik "malé nohy", "píďalky", stimulace plosky nohou propriocepčním válečkem, 

aktivní cvičení dolních končetin 

4.návštěva - 27.1.2006 

Status praesens: 

Pacientka se dnes cítí unavena, pociťuje uvolnění plosky nohou, bolestivost při zatížení 

LDK při došlapu trvá, bolestivost při pohybu do inverze a everze také. 

Vyšetření: 

Aspekce - otok levého hlezenního kloubu, JIZVY začervenalé, posunlivost a 

protažitelnost zlepšena 
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Hybnost lev.hlez.kloubu: 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Hlez. kloub: S 0-0-30 s 0-0-30 

T(S 90) 10-0-1 O T(S 90) 10-0-15 

Hybnost do PF(aktivně) se zvětšila o 5 stupňů. Hybnost do everze(pas i akt.) se zvětšila 

o 5 stupňů. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění jizvy,obnovení kloubní vůle kloubů L nohy, uvolnění plantární aponeurózy, 

normalizace svalového tonu svalstva v oblasti plosky nohy, odstraňování otoku, 

senzomotorická stimulace plosky nohou, posílení oslabených svalů, uvolnění 

hypertonických svalů 

Návrh terapeutické jednotky: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, MB kloubů nohy, PIR na hypert. svaly, PIR 

s následným protažením pro zvětšení kloubm'ho rozsahu, nácvik ,,malé nohy", 

"píďalky", posilování oslab.svalů 

Provedení: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, míčkování svalstva v oblasti L. hlezenního kloubu, 

protažení plantární aponeurózy, MB kloubů nohy - metatarzofalangeálních kloubů, 

interfalangeálních kloubů, Lisfrankova kloubu, talokrurálního kloubu, os cuboideum, os 

naviculare, kalkaneu, manipulace talu mediálně a laterálně, PIR m.triceps surae, PIR 

dorzálních flexorů hlezenního kloubu, PIR do inverze, PIR do everze, nácvik "malé 

nohy", "píďalky", stimulace propriocepčním válečkem,posilování m.quadriceps 

femoris, posilování flexorů kolenního kloubu, posilování adduktorů kyčelního kloubu , 

posilování m.gluteus maximus, posilování m.tibialis anterior, posilování mm.peroneii, 

posilování flexorů a extenzorů prstů 

+ fyzikální terapie - chladná vířivka na 15 minut 
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Výsledek: 

Zlepšení hybnosti !.hlezenního kloubu, uvolnění plantární aponeurózy 

Autoterapie: 

nácvik "malé nohy", "píďalky", stimulace plosky nohou propriocepčním válečkem, 

aktivní cvičení dolních končetin, posilování m.gluteus maximus, posilování m.rectus 

femoris, posilování svalů v oblasti hlezenního kloubu s therabandem 

5.návštěva- 30.1.2006 

Status praesens: 

Pacientka se cítí dobře, bolestivost při pohybu do inverze a everze již menší.Bolestivost 

při větším zatížení LDKjiž není. 

Vyšetření: 

Antropometrické vyšetření LDK: 

Obvod přes kotníky 26,5 cm 

Obvod přes nárt a patu 32,5 cm 

Obvod přes kotníky se zmenšil o 0,5cm a obvod přes nárt a patu o 0,5cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění jizvy,obnovení kloubní vůle kloubů L nohy, normalizace svalového tonu 

svalstva v oblasti plosky nohy, odstraňování otoku, senzomotorická stimulace plosky 

nohou , posílení oslabených svalů 

Návrh terapeutické jednotky: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, MB kloubů nohy, PIR na hypert. svaly, PIR 

s následným protažením pro zvětšení kloubního rozsahu, nácvik "malé nohy", 

"píďalky", posilování oslab.svalů, uvolnění hypertonických svalů 
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Provedení: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, míčkování svalstva v oblasti L. hlezenního kloubu, 

MB kloubů nohy - metatarzofalangeálních kloubů, interfalangeálních kloubů, 

Lisfrankova kloubu, talokrurálního kloubu, os cuboideum, os naviculare, kalkaneu, 

manipulace talu mediálně a laterálně, PIR m.triceps surae, PIR dorzálních flexorů 

hlezenního kloubu, PIR do inverze, PIR do everze, nácvik "malé nohy", "píďalky", 

posilování m.quadriceps femoris, posilování flexorů kolenního kloubu, posilování 

adduktorů kyčelního kloubu , posilování m.gluteus maximus, posilování m.tibialis 

anterior, posilování mm.peroneii, posilování flexorů a extenzorů prstů 

+ fyzikální terapie - chladná vířivka na 15 minut 

Výsledek: 

Snížení otoku, obnovení kloubní vůle MP a IP kloubů, Lisfrankova kloubu 

plantodorzálně i do rotace 

Autoterapie: 

cvičení "malé nohy", "píďalky", stimulace plosky nohou propriocepčním válečkem, 

aktivní cvičení dolních končetin, posilování m.gluteus maximus, posilování m.rectus 

femoris, posilování svalů v oblasti hlezenního kloubu s therabandem 

6.návštěva - 1.2.2006 

Status praesens: 

Pacientka se cítí dobře, pociťuje velké zlepšení - může došlápnout a zatížit LDK bez 

bolesti a udělat pár kroků bez berlí, bolestivost při pohybu do inverze a everze již není. 

Vyšetření: 

Jizvy - klidnější, začervenání téměř zmizelo, lépe posunlivé kromě oblasti kolem 

vnitřního kotníku a nad zevním kotníkem. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění jizvy,obnovení kloubní vůle kloubů L nohy, normalizace svalového tonu 

svalstva v oblasti plosky nohy, odstraňování otoku, senzomotorická stimulace plosky 

nohou + přidávám cvičení na balanční ploše(pacientka již může více zatěžovat DK), 

posílení oslabených svalů, uvolnění hypert.svalů 

Návrh terapeutické jednotky: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, MB kloubů nohy, PIR na hypert. svaly, PIR 

s následným protažením pro zvětšení kloubního rozsahu, senzomotorická stimulace 

plosky nohou, posilování oslab.svalů 

Provedení: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, míčkování svalstva v oblasti L. hlezenního kloubu, 

MB kloubů nohy - os naviculare, kalkaneu, talokrurálního kloubu, os cuboideum, 

manipulace talu mediálně, PIR m.triceps surae, PIR dorzálních flexorů hlezenního 

kloubu, PIR do inverze, PIR do everze, posilování m.quadriceps femoris, posilování 

flexorů kolenního kloubu, posilování adduktorů kyčelního kloubu , posilování 

m.gluteus maximus, posilování m.tibialis anterior, posilování mm.peroneii, posilování 

flexorů a extenzorů prstů, chůze po propriocepční podložce s důrazem na odvíjení 

plosek nohou, cvičení na balanční ploše, stoj na šikmé ploše pro zvětšení rozsahu 

pohybu do DF, rotoped, stepper pro posílení svalstva DKK 

+ fyzikální terapie - chladná vířivka na 15 minut 

Výsledek: 

Odstranění bolestivosti l.hlez kloubu obnovení kloubní vůle talokrurálního kloubu, os 

cuboideum dorzolantárně 

Autoterapie: 

cvičení "malé nohy", "píďalky", stimulace plosky nohou propriocepčním válečkem, 

aktivní cvičení dolních končetin, posilování m.gluteus maximus, posilování m.rectus 

femoris, posilování svalů v oblasti hlezenního kloubu s therabandem 
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7.návštěva- 3.2.2006 

Status praesens: 

Pacientka se cítí dobře, může již více zatěžovat operovanou DK, je bez bolestí. 

Vyšetření: 

Jizvy- klidné, protažitelné, posunlivé kromě oblasti vnitřního kotníku 

Hybnost lev.hlez.kloubu: 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sinistra Sinistra 

Hlez. kloub: S 0-0-40 s 0-0-40 

T(S 90) 20-0-15 T(S 90) 20-0-20 

Hybnost do PF(pas. i akt.) se od posledního měření zvětšila o 10 stupňů. Hybnost do 

everze(pas. i akt.) se zvětšila o 10 stupňů. Hybnost do inverze(pas. i akt.) se zvěšila 5 

stupňů. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Uvolnění jizvy,obnovení kloubní vůle kloubů L nohy, normalizace svalového tonu 

svalstva v oblasti plosky nohy, odstraňování otoku, senzomotorická stimulace plosky 

nohou, posílení oslabených svalů, protažení zkrácených svalů, uvolnění hypert.svalů 

Návrh terapeutické jednotky: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, MB kloubů nohy, PIR na hypert. svaly, PIR 

s následným protažením pro zvětšení kloubního rozsahu, senzomotorická stimulace 

plosky nohou, posilování oslab.svalů, uvolnění hypert.svalů 

Provedení: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, míčkování svalstva v oblasti L. hlezenního kloubu, 

MB kloubů nohy - os naviculare, kalkaneu, manipulace talu mediálně a laterálně, PIR 

m. triceps surae, PIR dorzálních flexorů hlezenního kloubu, PIR do inverze, PIR do 

everze, posilování m.quadriceps femoris, posilování flexorů kolenního kloubu, 

posilování adduktorů kyčelního kloubu , posilování m.gluteus maximus, posilování 
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m.tibialis anterior, posilování mm.peroneii, posilování flexorů a extenzorů prstů, chůze 

po propriocepční podložce s důrazem na odvíjení plosek nohou, cvičení na balanční 

ploše, stoj na šikmé ploše pro zvětšení rozsahu pohybu do DF, rotoped, stepper pro 

posílení svalstva DKK , PNF - nácvik 1. a 2.diagonály s dopomocným kontaktem pro 

DK- posilovací techniky 

+ fyzikální terapie - chladná vířivka na 15 minut 

Výsledek: 

Obnovení kloubní vůle talu mediálním směrem. 

Autoterapie: 

cvičení "malé nohy", "píďalky", stimulace plosky nohou propriocepčním válečkem, 

posilování m.gluteus maximus, posilování m.rectus femoris, posilování svalů v oblasti 

hlezenního kloubu s therabandem 

8.návštěva - 6.2.2006 

Status praesens: 

Pacientka se cítí unavena, bolesti nemá. 

Vyšetření: 

Jizvy- klidné, protažitelné, posunlivé kromě oblasti vnitřního kotníku 

Antropometrické vyšetření LDK: 

Obvod přes kotníky 25 cm 

Obvod přes nárt a patu 31,5 cm 

Obvod přes kotníky se zmenšil o 1 ,Sem a obvod přes nárt a patu o 1 cm od posledního 

měření. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

obnovení kloubní vůle kloubů L nohy, normalizace svalového tonu svalstva v oblasti 

plosky nohy, odstraňování otoku, senzomotorická stimulace plosky nohou, posílení 

oslabených svalů, protažení zkrácených svalů, uvolnění hypert.svalů 

Návrh terapeutické jednotky: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, MB kloubů nohy, PIR na hypert. svaly, PIR 

s následným protažením pro zvětšení kloubního rozsahu, senzomotorická stimulace 

plosky nohou, posilování oslab.svalů 

Provedení: 

MT jizvy, MT svalů plosky nohy, míčkování svalstva v oblasti L. hlezenního kloubu, 

MB kloubů nohy - os naviculare, kalkaneu, manipulace talu laterálně" PIR m.triceps 

surae, PIR dorzálních flexorů hlezenního kloubu, PIR do inverze, PIR do everze, 

posilování m.quadriceps femoris, posilování flexorů kolenního kloubu, posilování 

adduktorů kyčelního kloubu , posilování m.gluteus maximus, posilování m.tibialis 

anterior, posilování mm.peroneii, posilování flexorů a extenzorů prstů, chůze po 

propriocepční podložce s důrazem na odvíjení plosek nohou, cvičení na balanční ploše, 

stoj na šikmé ploše pro zvětšení rozsahu pohybu do DF, rotoped, stepper pro posílení 

svalstva DKK, PNF - nácvik 1. a 2.diagonály pro DK- posilovací techniky 

+ fyzikální terapie - chladná vířivka na 15 minut 

Výsledek: 

Obnovení kloubní vůle talu laterálně, kalkaneu laterolaterálně a do rotace 

Autoterapie: 

"malá noha", "píďalka", stimulace plosky nohou propriocepčním válečkem, posilování 

m.gluteus maximus, posilování m.rectus femoris, posilování svalů v oblasti hlezenního 

kloubu s therabandem, stepper 
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9.návštěva - 8.2.2006 

Status praesens: 

Pacientka se cítí dobře, bez bolestí, pociťuje zlepšení hybnosti a Je optimisticky 

naladěna 

Vyšetření: 

Jizvy- klidné, protažitelné, posunlivé 

Hybnost lev.hlez.kloubu: 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sinistra Sinistra 

Hlez. kloub: S 0-0-40 s 0-0-40 

T(S 90) 20-0-20 T(S 90) 20-0-25 

Hybnost do inverze(pas. i akt.) se zvěšila 5 stupňů. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

obnovení kloubní vůle kloubů L nohy, normalizace svalového tonu svalstva v oblasti 

plosky nohy, odstraňování otoku, senzomotorická stimulace plosky nohou, posílení 

oslabených svalů, uvolnění hypert.svalů, protažení zkrác.svalů 

Návrh terapeutické jednotky: 

MT svalů plosky nohy, MB kloubů nohy, PIR na hypert. svaly, PIR s následným 

protažením pro zvětšení kloubního rozsahu, senzomotorická stimulace plosky nohou, 

posilování oslab.svalů 

Provedení: 

MT svalů plosky nohy, míčkování svalstva v oblasti L. hlezenního kloubu, manipulace 

os naviculare plantárně,dorzálně, manipulace kalkaneu ventrálně, PIR m.triceps surae, 

PIR dorzálních flexorů hlezenního kloubu, PIR do inverze, PIR do everze, posilování 

m.quadriceps femoris, posilování flexorů kolenního kloubu, posilování adduktorů 

kyčelního kloubu , posilování m.gluteus maxtmus, posilování m.tibialis anterior, 

posilování mm.peroneii, posilování flexorů a extenzorů prstů, chůze po propriocepční 
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podložce s důrazem na odvíjení plosek nohou, rotoped, cvičení na balanční ploše, stoj 

na šikmé ploše pro zvětšení rozsahu pohybu do DF, stepper pro posílení svalstva DKK, 

PNF - 1. a 2.diagonála pro DK- posilovací techniky 

+ fyzikální terapie - chladná vířivka na 15 minut 

Výsledek: 

Zlepšení pohyblivosti l.hlez.kloubu, obnovení posunlivosti jizev, posílení svalstva LDK, 

Autoterapie: 

"malá noha", "píďalka", stimulace plosky nohou propriocepčním válečkem, posilování 

m.gluteus maximus, posilování m.rectus femoris, posilování svalů v oblasti hlezenního 

kloubu s therabandem 

lO.návštěva- 10.2.2006 

Status praesens: 

Pacientka se cítí dobře, bolesti nemá. 

Vyšetření: 

Viz. výstupní vyšetření. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

obnovení kloubní vůle kloubů L nohy, normalizace svalového tonu svalstva v oblasti 

plosky nohy, senzomotorická stimulace plosky nohou, posílení oslabených svalů, 

uvolnění hypert.svalů, protažení zkrác.svalů 

Návrh terapeutické jednotky: 

MT svalů plosky nohy, MB kloubů nohy, PIR na hypert. svaly, PIR s následným 

protažením pro zvětšení kloubního rozsahu, senzomotorická stimulace plosky nohou, 

posilování oslab.svalů 
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Provedení: 

MT svalů plosky nohy, míčkování svalstva v oblasti L. hlezenního kloubu, manipulace 

os naviculare plantámě a dorzálně, manipulace kalkaneu ventrálně, , PIR m.triceps 

surae, PIR dorzálních flexorů hlezenního kloubu, PIR do inverze, PIR do everze, 

posilování m.quadriceps femoris, posilování flexorů kolenního kloubu, posilování 

adduktorů kyčelního kloubu , posilování m.gluteus maximus, posilování m.tibialis 

anterior, posilování mm.peroneii, posilování flexorů a extenzorů prstů, chůze po 

propriocepční podložce s důrazem na odvíjení plosek nohou, rotoped, cvičení na 

balanční ploše, stoj na šikmé ploše pro zvětšení rozsahu pohybu do DF, stepper pro 

posílení svalstva DKK, PNF - 1. a 2.diagonála pro DK- posilovací techniky 

+fyzikální terapie- chladná vířivka na 15 minut 

Výsledek: 

Aktivace svalstva LDK 

Autoterapie: 

,,malá noha", "píďalka", stimulace plosky nohou propriocepčním válečkem, posilování 

m.gluteus maximus, posilování m.rectus femoris, posilování svalů v oblasti hlezenního 

kloubu s therabandem, stepper 

3.6 Výstupní vyšetření 

Kineziologický rozbor: 

Status presens: 

Výška: 173cm Váha: 70 kg BMI: 23,4 

Obj.: mírný otok levého hlez.kloubu, mírně omezená hybnost l.hlez.kloubu 

Subj.: bez bolestí při došlapu, bolesti pouze občas při přenesení váhy na vnitřní stranu 

chodidel ( inverzi ) 

Vyšetření stoje: 

A)statické 
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PánevaDKK: 

cristae illiacae ve stejné výšce, SIAS ve stejné výšce, SISP ve stejné výšce 

tonus gluteálních svalů vlevo hypotonní 

gluteální rýhy symetrické 

podkolenní rýhy symetrické 

lýtka symetrická 

otok levého hlezenního kloubu 

příčné i podélné plochonoží 

střední stojná baze 

postavení v kolenním kloubu- flekční +5° 

Trup,hlava a HKK: 

taile symetrické 

thorakobrachiální trojůhelník mírně větší vlevo ( +) 

paravertebrální valy symetrické 

lopatky - symetrické, ve stejné výšce 

ramena stejně vysoko 

břišní svaly prominují 

úklon trupu není 

hlava v prodloužení těla 

C lordoza: vyhlazená, Th kyfoza: vyhlazená, Th kyfoza: vyhlazená 

Měření olovnicí: 

zezadu - osové postavení páteře dekompenzace 0,5-lcm vpravo, olovnice dopadá 

k pravému kotníku 
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zpředu - osové postavení trupu: břicho prominuje, olovnice dopadá k pravému kotníku, 

dekompenzace 0,5cm 

zboku - osové postavení těla : olovnice dopadá lehce před kotníky 

Vyšetření chůze: 

Chůze o 2FH s částečným zatížením, 2 - dobá, střední délka kroku, bez substituce 

pánví, bez abdukce v kyčelním kloubu, odvíjí plosku nohy, LDK zatěžuje více než před 

terapií (cca o 50%), je schopna doma chodit krátké vzdálenosti bez berlí. 

Vyšetření LDK: 

Aspekce: 

Otok levého hlezenního kloubu, jizvy klidné. 

Pa/pace: 

Levý hlezenní kloub - Otok, teplota normální, hypertonus achilovy šlachy 

palpace svalů: 

PDK LDK 

m.quadriceps femoris normo tonus hypotonus-

adduktory kyčelního kloubu normo tonus hypotonus-

m. triceps surae normo tonus hypotonus --

achilova šlacha normo tonus hypertonus ++ 

m.tibialis anterior normo tonus hypotonus-

mm.peroneii normo tonus hypotonus --

m.gluteus max. normo tonus hypotonus-

m. quadratus plantae normo tonus normo tonus 
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vyšetřeni fascií na DK: 

posunlivost fascií v oblasti l.hlez.kloubu neomezená 

Závěr palpačního vyšetření: 

Svalstvo LDK(m.quadriceps femoris, mm.peroneii, m.gluteus max., m.tibialis anterior, 

adduktory kyčelního kloubu) je hypotonické. Posunlivost fascií dobrá kromě oblasti 

jizev na zevním a vnitřním kotníku. 

Jizva: 

Klidná, protažitelná, posunlivá 

Antropometrické vyšetření: 

Délka končetin: LDK PDK 

funkční 90 89 

anatomická 85 84 

Obvody dolních končetin: LDK PDK 

Obvod - stehna: 47 47 

-kolena: 41 41 

-bérce: 36 36 

-přes tub.tibie: 39 39 

-přes kotníky: 24 22 

- přes nárt a patu: 30,5 30 

- přes hlavičky MTT: 22 22 

Závěr antropometrického vyšetření: 

Levý hlezenní kloub je oteklý, obvod přes kotníky je o 2 cm větší na LDK než na PDK, 

obvod přes nárt a patu je o 0,5 cm větší než u PDK. 
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Vyšetření kloubní vůle na DKK: 

Hleznní kloub- Interfalangeální klouby: 

IP 1 : plná kloubní vůle, bilat symetrická 

IP 2: plná kloubní vůle, bilat symetrická 

Metatarzofalangeální klouby : plná kloubní vůle, bilat symetrická 

Tarzometatarzální klouby (Lisfrankův kloub): plná kloubní vůle, bilat symetrická 

Dolní kloub zánártní(Chopartův kloub): plná kloubní vůle, bilat symetrická 

(omezení kloubní vůle os naviculare dorzoplantárně ) 

Talokrurální kloub: plná kloubní vůle, bilat symetrická 

Kolenní kloub: zvýšená kloubní vůle bilat.symetr.(hl.fibuly- plná kloubní vůle) 

Závěr vyšetření kloubní vůle: 

Kloubní vůle levé nohy plná kromě os naviculare - omezená kloubní vůle 

dorzoplantárně a kalkaneu ventrálně. 

Vyšetření rozsahů pohybů: 

Vyšetření kloubní Qohyblivosti QOmocí goniometre: 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Sinistra Dextra Sinistra Dextra 

Kyčel. s 20-0-125 s 20-0-125 s 25-0-130 s 25-0-130 

kloub: F 45-0-30 F 45-0-30 F 45-0-30 F 45-0-30 

R 45-0-45 R 45-0-45 R 45-0-45 R45-0-45 

Kol. kloub: S 0- 5-140 s 0-5-140 s 0-5-140 s 0-5-140 

Hle z. s 5-0-40 s 10-0-60 s 5-0-30 s 10-0-60 

kloub: T(S O) 20-0-25 T(SO) 20-0-30 T(S O) 20-0-30 T(S O) 20-0-30 
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Závěr vyšetření kloubní pohyblivosti: 

Kyčelní i kolenní kloub mají plnu hybnost. Omezená je hybnost levého hlezenního 

kloubu všemi směry. Aktivní hybnost levého hlez,kloubu je omezena do PF o 20°, do 

DF o 5°, do inverze o 5° oproti pravé noze. 

Vyšetření svalové síly( dle Jandy): 

Svalový test 

LDK PDK 

Hlezenní kloub 

Plant.flexe při flexi kol. 5 5 
m.soleus 
Plant.flexe při extenzi kol. 5 5 
m. triceps surae 
Inverze z dorziflexe 4 5 
m. tibia/is anterior 
Inverze z flexe 3+ 5 
m. tibialis posterior 
Everze 3+ 5 
mm.peroneii 

Prsty 

Flexe MP 4++ 5 
mm.lumbricales 
Flexe IPl 4+ 5 
mjlexor digitorum brevis 
Flexe IP2 4+ 5 
mJlexor digitorum longus 
Extenze 4+ 5 
m.extensor dig. /ongus et 
brevis 
Abdukce Nesvede Nesvede 
mm. interossei dorsales 
m.abductor hallucis 
Addukce Nesvede Nesvede 
mm. interossei plantares 
m.adductor hallucis 
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Palec 

Flexe 4 5 
m.jlexor hallucis longus et 
brevis 
Extenze 5 5 
m. extensor hallucis longus 

Kolenní kloub 

Flexe 4++ 5 
m. biceps femoris 
m.semimembranosus 
m.semitendinosus 
Extenze 5 5 
m.quadriceps femoris 

Kyčelní kloub 

Flexe 5 5 
m. illiopsoas 
Extenze 4+ 5 
m.gluteus max. 
flexory kolenní 
Extenze s flexí kol. 4+ 5 
m.gluteus max. 
flexory kolenní 
Abdukce 5 5 
m.gluteus min.,medius 
m.tensor fasciae latae 
Addukce 4 5 
Adductores,semisvaly 
Zevní rotace 5 5 
m.obturatorius externus 
Vnitřní rotace 5 5 
m.gluteus med.,minimus 
m. tensor fasciae latae 

Závěr vyšetření svalové síly: 

Svalstvo v oblasti levého hlezenního kloubu má sníženou svalovou sílu, dále jsou na 

LDK oslabeny flexory kolenního kloubu, extenzory a adduktory kyčelního kloubu. 
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Vyšetření zkrácených svalů: 

m. triceps surae - O 

Závěr vyšetření zkrácených svalů: 

M.triceps surae není zkrácen ale je v hypertonu. 

Neurologické vyšetření DKK: 

Šlachookosticové reflexy: 

LDK PDK 

Patelární rfx. hyporeflexie hyporeflexie 

Rfx. achilovy šlachy hyporeflexie normoreflexie 

Medioplatární rfx. normoreflexie normoreflexie 

Vyšetření čití na DKK: 

povrchové čití, algické čití, hluboké čití, pohybocit, polohocit - bez patologického 
nálezu 

vyš.osoba má normální citlivost - 2 - normestezie 

Závěr neurologického vyšetření: 

Hyporeflexie patelámího reflexu bilaterálně, pyramidové jevy negativní, čití bez 

patologického nálezu. 

Závěr vyšetření: 

Pacientka má oteklý levý hlezenní kloub, omezenou pohyblivost l.hlez.kloubu - aktivní 

hybnost levého hlez. kloubu je omezena do PF o 20°, do DF o 5°, do inverze o 5° oproti 

pravé noze. 

Dále přetrvává omezená kloubní vůli os naviculare a kalkaneu ventrálně, snížená 

svalová sílu svalstva v oblasti levého hlez.kloubu, ale zlepšila se svalová síla m.triceps 

surae, dále je snížená svalová síla flexorů kolenního kloubu, extenzorů a adduktorů 

kyčelního kloubu. M.triceps surae je stále v hypertonu. Plantámí aponeuróza již není 
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v hypertnu. Čití je neporušeno, hyporeflexie patelárního reflexu bilat., hyporeflexie 

reflexu achilovy šlachy vlevo. 

4. Zhodnocení efektu terapie 

Terapie byla celkem úspěšná. Podařilo se zmenšit otok levého hlezenního kloubu, 

obnovit kloubní vůli mezi klouby na levé noze, jizvy se staly protažitelné a posunlivé. 

Zlepšila se hybnost hlezenního kloubu, odstranila se bolestivost, pacientka během 

terapie začala více zatěžovat levou dolní končetinu. Zlepšila se svalová síla i tonus 

některých svalů. Změnil se stereotyp chůze. Myslím, že efektivní tedy byly všechny 

použité metody. Přínosná byla metodika senzomotorické stimulace, pacientka 

pociťovala lepší vnímání z plosky nohy a zlepšilo se odvíjení plosky nohy. 

Změny ve vyšetření stoje: 

Před terapií (20.1) Po terapii (10.2) 

Taile větší vlevo symetrické 

Thorakobrach. trojúhelník větší vlevo ( + + +) mírně větší vlevo ( + ) 

Uklon trupu ukloněn doprava není 

Změny v měření olovnicí: 

Před terapií (20.1) Po terapii (1 0.2) 
Zezadu dekompenzace 2-3cm vpravo dekompenzace 0,5-1 cm 

vpravo 
Zepředu dekompenzace 2-3cm vpravo dekompenzace 0,5-1 cm 

vpravo 
Zboku olovnice dopadá před kotníky olovnice dopadá před kotníky 
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Změny ve vyšetření chůze: 

Před terapií (20.1) Po terapii (1 0.2) 

Chůze o 2FH s částečným Chůze o 2FH s částečným 

zatížením, 3 - dobá, neodvíjí plosku zatížením, 2 - dobá, odvíjí plosku 

nohy, LDK zatěžuje jen lehce. Při nohy, LDK zatěžuje více než před 

větším zatížení udává bolest. terapií, je schopna doma chodit 

krátké vzdálenosti bez berlí. 

Změny v posunlivosti a protažitelnosti jizev: 

Před terapií (20.1) Po terapii (1 0.2) 

Začervenalé, neprotažitelné, Klidné, protažitelné, posunlivé 

neposunlivé 

Změny při pa/paci (svalový tonus) 
Před terapií (20.1) Po terapii(10.2) 

m.quadriceps femoris hypotonus -- hypotonus-

adduktory kyčel. kloubu hypotonus -- hypotonus-

m. triceps surae hypotonus --- hypotonus --

m. tibialis anterior hypotonus -- hypotonus-

m.gluteus max. hypotonus -- hypotonus-

m.quadratus plantae Hypertonus + + normo tonus 

Změny v obvodech LDK: 

Před terapií (20.1) Po terapii (1 0.2) 

Obvod přes kotníky 27 24 

Obvod přes nárt a patu 33 30,5 

60 



Změny v rozyahu pohybů v levém hlezenním kloubu: 

Před terapií (20.1) Po terapii (1 0.2) 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

s 0-0-30 s 0-0-30 s 5-0-40 s 5-0-30 

T(S 90) 5-0-10 T(S 90) 5-0-1 O T(S 90) 15-0-30 T(S 90) 20-0-30 

Změny ve vyšetření svalové síly: 

Před terapií (20.1) Po terapii (1 0.2) 

Hlezenní kloub 
Plant.flexe při flexi kol. 4+ 5 
m.soleus 
Plant.flexe při extenzi kol. 4+ 5 
m. triceps surae 
Inverze z dorziflexe 3 4 
m. tibialis anterior 
Prsty 
Flexe MP 4 4++ 
mm.lumbricales 
Extenze 4 4+ 
m.extensor dig. longus et 
brevis 
Palec 

Extenze 4+ 5 
m. extensor hallucis /ongus 
Kolenní kloub 

Flexe 4+ 4++ 
m. biceps femoris 
m.semimembranosus 
m.semitendinosus 
Kyčelní kloub 
Extenze s flexí kol. 4 4+ 
m.gluteus max. 

l_flexory kolenní 
Addukce 3-4 4 
Adductores,semisvaly 
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Změny ve vyšetření kloubní vůle: 

Kloubní vůle kloubů nohy obnovena, přetrvává pouze omezená kloubní vůle os 

naviculare dorzoplantárně a calcaneu ventrálně. 
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5. ZAVER 

Práce s pacientkou pro mě byla velmi zajímavá. Ověřila jsem si, jak je nutná spolupráce 

pacienta a jak velký vliv na nemoc má psychika a duševní rozpoložení pacienta. Je 

důležité pacienta podporovat a chválit za dosažené úspěchy a tím ho motivovat 

k rychlejšímu uzdravení. Ověřila jsem si také, že pokud pacient doma cvičí dle instrukcí 

tak sám vidí, že se jeho stav viditelně lepší a naopak .. když necvičí, je to při další 

návštěvě poznat. Velké zlepšení v terapii nastalo po protažení plantární aponeurózy a 

uvolnění kloubů nohy, kdy odezněly bolesti, zvětšila se hybnost a pacientka začala více 

zatěžovat dolní končetinu. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABD- abdukce 

F- flexe 

E- extenze 

ADD - addukce 

DF - dorzální flexe 

PF - plantární flexe 

M. - musculus 

RA- rodinná anamnéza 

OA- osobní anaméza 

OP- osobní předchorobí 

NO- nynější onemocnění 

PA- pracovní anamnéza 

SA- sociální anamnéza 

AA- alergie 

FA- farmakologická anamnéza 

LDK -levá dolní končetina 

P-pravá 

L-levá 

DKK- dolní končetiny 

MT - měkké techniky 

MB - mobilizace 

PNF - proprioceptivní nervosvalová stimulace 

FH - francouzské hole 

PIR- postizometrická relaxace 
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8. PŘÍLOHY 

Příloha č.l 

Obrázek č.3 - takto vypadá RTG snímek hlezna po osteosyntéze( fractura obou dvou 

kotníků s tibiofibulární diastázou,stav po osteosyntéze): 

(21) 
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