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1. Kazuistiky
Kazuistika č. 1
Vyšetřovaná osoba: P. D., žena
Rok narození: 1976
Anamnéza
RA: - otec zdráv
- matka po operaci HV (před 5 lety z důvodu bolesti, od operace bez bolesti)
- sestra má mírnou formu HV
OA: - nemoci - běžné dětské nemoci
- zánět středního ucha
- úrazy - výron kotníku na levé DK (v r. 2004)
- fraktura tibie a fibuly na pravé DK (v r. 2004)- řešeno sádrovou
fixací (od té doby udává zhoršení HV)
- operace: 0
Abúsus: nekouří, nepije kávu
Sport: jezdectví na koni (přibližně 5 let, denně 2 hodiny)
Gynekologická: bezdětná
Alergie: neguje
Farmaceutická: 0
PA: studentka Univerzity Karlovy v Praze; stoj,chůze během dne cca 70%
SA: vdaná, žije s manželem, bydlí ve 3.patře s výtahem, před domem 4 schody
NO: bolest v oblasti MTP kloubu palce při delším stoji a chůzi

Bolest
- intenzita: stupeň 3-4/10
- charakter: tupá
- lokalizace: MTP kloub palce bilaterálně
- poprvé objevení obtíží: cca před 3 lety
- výraznější v úzké, pevné obuvi a po delší době ve stoji nebo při chůzi
- dále uvádí bolest levého kyčelního kloubu, občas bederní páteře při delší chůzi a zvýšené
námaze, bolest hlavy neuvádí
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Kompenzační pomůcky:
- vložky do bot (nosí jen zřídka, protože na ně nemá vhodné boty)
- gumový a noční korektor (nosí cca třikrát týdně po dobu cca 3 let)

Obuv:
- snaží se vyhýbat obuvi na podpatku a s úzkou špičkou (např. lodičky)
- dává přednost obuvi, která je pohodlná a nezpůsobuje otlaky
- na terapii přišla v obuvi se širokou špičkou a bez podpatku
Předchozí rehabilitace:
- VFN - docházela pro bolest MTP kloubu palce bilaterálně
- terapie (leden/březen 2011, celkem 5 terapií) zaměřeny na aktivní cvičení svalů plosky,
cvičení na balančních plochách
- efekt: zlepšení pohyblivosti prstců (zejména abdukce), zmenšení bolesti MTP kloubu palce
bilaterálně
Výpis ze zdravotní dokumentace: 0
Status present:
- pacientka orientovaná, spolupracuje
- výška 171 cm, váha 62 kg, BMI 21
Vstupní kineziologický rozbor
- vyšetření provedeno dne: 7.2.2012
- čas vyšetření: 9:00-10:00
Vyšetření stoje aspekcí:
Zezadu:
- pravé rameno výš
- horní část m. trapezius: hypertrofie bilaterálně
- scapula alata- dolní úhel pravé lopatky výraznější
- zvětšená bederní lordóza
- thorakobrachiální trojúhelníky souměrné
- pánev rotována vlevo
- levá gluteální rýha kratší a níž
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- přetížení Achillovy šlachy bilaterálně, pravá Achillova šlacha silnější
- pravá pata více zatížena na mediální straně
Zepředu:
- pravé rameno výš
- horní část m. trapezius: hypertrofie bilaterálně
- postavení klíčků symetrické
- pupek ve středu
- rotace pánve vlevo
- jizva na pravém kolenním kloubu cca 7cm, zhojená
- výrazné krátké extenzory prstů bilaterálně
- plochonoží bilaterálně – příčné i podélné
- hallux valgus bilaterálně (vpravo výraznější)
- typ dýchání: horní hrudní

Zboku:
- zvětšená bederní lordóza
- mírná anteverze pánve
- rekurvace kolenních kloubů

Modifikace stoje:
- Rombergova zkouška I. (střední baze), II.(úzká baze), III. (úzká baze se zavřenýma očima):
negativní
- Trendelenburg: pozitivní bilaterálně
- stoj na levé DK: pokles pánve vpravo a úklon trupu vlevo
stoj na pravé DK: pokles pánve vlevo a úklon trupu vpravo (výrazněji)
- stabilita stoje na 1DK: titubace doprovázené zvýšenou „hrou šlach“ bilaterálně
- vyšetření stoje na dvou vahách: PDK 32 kg, LDK 30 kg
Vyšetření chůze:
- krok pravidelný, slyšitelný došlap na paty, pokles podélné klenby, snížené odvíjení chodidla
od podložky, snížený odraz z palce (vše bilaterálně), zvýraznění krátkých extenzorů prstů,
posun patel lehce kraniálně

55

Modifikace chůze:
- chůze po špičkách/patách: zvládne
- chůze pozadu: zvládne, menší extenze v kyčelních kloubech
Dynamika páteře:
- Schoberova vzdálenost: 14 cm
- Stiborova vzdálenost: 9 cm
- Čepojova vzdálenost: + 2 cm
- Ottova inklinační vzdálenost: + 3 cm
- Ottova reklinační vzdálenost: - 2 cm
- Thomayerova vzdálenost: + 5 cm
- Lateroflexe: vpravo- 13 cm , vlevo- 12 cm
Vyšetření pánve:
- crista iliaca - vpravo výš
- spina iliaca anterior superior - v rovině
- spina iliaca posterior superior - v rovině
- anteverze pánve
- rotace pánve vlevo
- fenomén předbíhání- negativní
- spine sign- negativní
Vyšetření kolena:
- tibio-fibulární skloubení: kloubní vůle: bez omezení bilaterálně
- patella: všemi směry (kraniálně, kaudálně, latero-laterálně, kroužení) volně pohyblivá
bilaterálně
Vyšetření chodidla:
Aspekce: deformita HV bilaterálně, kladívkovité držení prstců, otlaky a zčervenání v oblasti
MTP kloubu palce bilaterálně, plochonoží podélné i příčné bilaterálně
Palpace: bolestivá oblast MTP kloubu palce bilaterálně

aktivně/pasivně

palec PDK

palec LDK
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FX(orientačně)

30°/ 30°

25°/ 25°

ABD(orientačně)

10°/10°

10°/ 10°

Aktivní/pasivní pohyb (orientačně):

Kloubní vůle: omezen ventrodorzální posun 1. a 2. metatarzu vůči sobě bilaterálně
- MTP palce: měr dorzálně, plantárně omezen posun, směr latero-laterálně omezen
posun (vše bilaterálně)
- MTP 2.-5 prst: 2.prst - směr dorzálně, plantárně omezen posun bilaterálně
- Lisfrangův kloub: dorzoventrální posun bez omezení bilaterálně
- Chopartův kloub: dorzoventrální posun bez omezení bilaterálně
Vyšetření čití: - taktilní: zvýšená citlivost MTP kloubu palce bilaterálně
- diskriminační: neporušeno bilaterálně
- stereognosie: neporušeno bilaterálně
- polohocit, pohybocit: neporušen bilaterálně
Véleho test: pozitivní (na pravé DK výraznější zapojení krátkých flexorů prstů)

Palpace:
- DKK: m. triceps surae: hypertonus bilaterálně, m. biceps femoris: hypertonus vlevo,
extenzory prstů (m.extensor hallucis brevis, m. extensor digitorum longus, brevis):
hypertonus bilaterálně
- paravertebrální svaly v oblasti Th-L přechodu: hyperonus bilaterálně
- horní část m. trapezius: hypertonus bilaterálně
- vyšetření periostových bodů: bolestivé body - hlavička fibuly vlevo
- vyšetření jizvy na kolenním kloubu pravé DK (po fraktuře tibie a fibuly): délka 7 cm,
zhojená, palpačně citlivá, horší protažitelnost kůže v oblasti jizvy
Vyšetření kloubního rozsahu DKK- goniometrie (aktivní pohyb):
Kloub
kyčelní

kolenní
hlezenní

Rovina
S
F
R
S
S
R

PDK
25-0-125
45-0-30
40-0-30
10-0-135
15-0-45
15-0-25
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LDK
25-0-120
40-0-30
40-0-30
10-0-130
15-0-45
15-0-30

Vyšetření svalové síly DKK (dle Jandy):
Kloub
kyčelní

kolenní
hlezenní

MTP kloub DKK

Pohyb
flexe
extenze s extenzí
kolenního kl.
extenze s flexí
kolenního kl.
addukce
abdukce
zevní rotace
vnitřní rotace
flexe
extenze
dorzální flexe
plantární flexe
(m.soleus)
plantární flexe
(m.gastrocnemius)
supinace s PFX
supinace s DFX
pronace s PFX
pronace s DFX
flexe 2.-5. prstu
flexe v MTP kloubu
palce
extenze
addukce
abdukce

PDK
5
4

LDK
5
4

4+

4

5
4
4
4+
5
5
5
4+

5
4+
5
4
5
5
4+
4

4+

4+

4+
4+
4+
4+
4
3+

4
4+
4
4+
4
3+

4
2
2+

4
2
2

Vyšetření hypermobility (dle Sachseho):
„A“ - hypomobilní až normální rozsah
„B“ - lehce hypermobilní rozsah
„C“ - výrazně hypermobilní rozsah
retroflexe trupu
zkouška předklonu
zkouška úklonu
zkouška posazení na paty
zkouška extenze v kolenním kl.
zkouška zevní a vnitřní rotace v kyčel.kl.
zkouška rotace hlavy
zkouška šály
zkouška založených paží
zkouška zapažených paží
zkouška extendovaných loktů
zkouška sepjatých rukou
zkouška sepjatých prstů

B
C
vpravo B, vlevo C
B
vpravo B, vlevo B
vpravo A, vlevo A
vpravo B, vlevo B
vpravo B, vlevo B
vpravo B, vlevo B
vpravo B, vlevo B
B
B
B
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Závěr vyšetření:
Hallux valgus a plochonoží bilaterálně (podélné i příčné) s kladívkovitým držením prstců.
Chodidla asymetricky zatížená, přetížení Achillovy šlachy bilaterálně, kolenní klouby
v rekurvaci. Pánev v anteverzi a rotována vlevo, asymetrické držení ramen s přetížením
horní části m. trapezius. Při dynamickém vyšetření zjištěna konstituční hypermobilita,
Trendelenburgova zkouška a Véleho test pozitivní bilaterálně, zhoršená stabilita při stoji na 1
DK bilaterálně. Při chůzi špatný stereotyp odvíjení chodidel.
Palpačne svalový hypertonus: m. biceps femoris vlevo, m. gastrocnemius, extensory prstů,
paravertebrální svaly v oblasti Th-L přechodu, horní část m. trapezius (vše bilaterálně).
Omezená kloubní pohyblivost 1. a 2. metatarzu vůči sobě, MTP kloub palce a 2. prstu (vše
bilaterálně). Omezený aktivní i pasivní pohyb palce bilaterálně (do abdukce, flexe). Svalová
síla snížena v oblasti plosky nohy na obou DKK. Taktilní čití zvýšeno v oblasti MTP kloubu
palce bilaterálně.
Krátkodobý plán:
Cíl terapie:
Zmírnit až odstranit bolest v oblasti MTP kloubu palce
Snížit napětí hypertonických svalů
Obnovit kloubní pohyblivost
Facilitovat a aktivovat svaly plosky nohy
Zlepšit aktivní pohyb prstů DKK a zapojit do funkce
Zapojit palce do opory a odrazu ve stoji a při chůzi
Nastavit centrované postavení v kloubech DKK při správném postavení pánve a trupu
Aktivovat nohu a celou posturu v různě náročných posturálních pozicích
Instruktáž pacienta o autoterapii
Návrh terapie:
Měkké techniky a PIR svalů plosky nohy, DKK
Mobilizace drobných kloubů nohy, trakce palce
Příprava plosky (stimulace ježkem..)
Prvky senzomotoriky dle Jandy: nácvik malé nohy, korigovaný stoj, stoj na 1 DK,
přední/zadní půlkrok, labilní plochy
Aktivní cvičení pro posílení svalů klenby nožní, abduktoru palce a odrazové funkce nohy
Instruktáž pro autoterapii: péče o chodidlo, stimulace plosky (ježkem, kamínky, obiloviny)
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Seznam cviků k autoterapii:
1. „vějíř“: abdukce palce a ostatních prstců
2. aktivace abduktoru palce: noha se vytočí patou ven, přidržení palce v ose a sunutí paty
do středu
3. cvičení na příčnou klenbu: zvedání předmětu nohou z podlahy
4. „zametání přednožím“ : pata je fixována na místě, přednoží provádí dukce, prsty volně
5. „píďalka“, C-oblouk (cviky ze spirální dynamiky)
6. trénink odvalu chodidla: nášlap pata-pokládání plosky přes zevní hranu k V. metatarsu
a pokládání k I. metatarzu
7. posílení odrazové funkce nohy: ve stoji, rytmické přenášení váhy na špičky bez odlepení
pat z podložky
Průběh terapie:
Pacientka celkem absolvovala 7 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní
kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie. Terapie probíhaly vždy
jednou týdně cca 30-45 min v průběhu měsíce únor- březen 2012.
- před každou terapií byla provedena příprava plosky, ke které jsem využila stimulaci ježkem,
mobilizaci drobných kloubů nohy a měkké techniky v oblasti chodidla
- po zainstruování pacientky v nácviku malé nohy byly veškeré cviky senzomotorické
stimulace prováděny s malou nohou
- po zainstruování pacientky korigovaného stoje byly veškeré cviky senzomotorické stimulace
prováděny v korigovaném stoji
- k aktivnímu cvičení pro posílení svalů plosky nohy byla pacientka zainstruována v průběhu
třech terapiích, při kterých byla provedena i kontrola a oprava zadaných cviků
- pacientka dostala instrukce: cvičit denně zadané cviky (cca 15 min.), před cvičením
stimulovat plosku ježkem a pečovat o chodidlo (masáž plosky nohy)
- po každé terapii doporučena autoterapie

1. terapie (7.2.2012)
- při první návštěvě byl proveden vstupní kineziologický rozbor a footscan vyšetření
(viz. příloha)
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2. terapie (15.2. 2012)
- postizometrická relaxace m. gastrocnemius bilaterálně, m. biceps femoris vlevo, extensory
prstů bilaterálně
- nácvik malé nohy (pasivně, aktivně s dopomocí, aktivně)
- aktivní cvičení nohy - nácvik cviků 1.- 4. (viz. seznam cviků), všechny cviky byly
prováděny ve vzpřímeném sedu
- instruktáž péče o chodidlo
- autoterapie: instruktáž péče o chodidlo, stimulace plosky ježkem před cvičením, nácvik malé
nohy, aktivní cvičení (viz.terapie)
3. terapie (21.2. 2012)
- měkké techniky pro Achillovu šlachu
- AEK postupy pro extenzory prstů bilaterálně
- postizometrická relaxace horní části m. trapezius bilaterálně, paravertebrálních svalů
v oblasti Th-L přechodu
- kontrola a opakování cviků z 2. terapie
- přidání cviku 5.-6. (viz. seznam cviků)
- nácvik korigovaného stoje + stabilita stoje (postrky) + pohyb HKK + otáčení trupu
- autoterapie: aktivní cvičení nohy (viz. terapie), korigovaný stoj, autoterapie pro horní část
m. trapezius, paravertebrální svaly v oblasti Th-L přechodu
4. terapie (28.2. 2012)
- kontrola a oprava cviků z 3. terapie
- přidání cviku 7 (viz. seznam cviků)
- měkké techniky pro Achillovu šlachu
- nácvik korigovaného stoje na jedné dolní končetině (ztíženo postrky terapeutem)
- nácvik korigovaného stoje na balanční podložce Airex (také se zavřenýma očima, s postrky
terapeuta)
- nácvik předního půlkroku (s malou nohou a korigovaným stojem)
- autoterapie: aktivní cvičení (viz.terapie), místo balanční podložky byla pacientce ke cvičení
na doma doporučena molitanová podložka nebo ručník
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5. terapie (6.3. 2012)
- kontrola a oprava cviků
- nácvik korigovaného stoje na obou a na jedné dolní končetině na balanční podložce Airex
- nácvik předního a zadního půlkroku (s malou nohou a korigovaným stojem)
- kulová úseč - výstup jednou nohou, korigovaný stoj na úseči
- autoterapie: aktivní cvičení (viz.terapie)
6. terapie (13.3. 2012)
- nácvik předního a zadního půlkroku (s malou nohou a korigovaným stojem)
- kulová úseč - výstup jednou nohou
- korigovaný stoj(postrky terapeutem)
- korigovaný stoj na jedné dolní končetině
- přechod úseče (došlap jednou nohou na úseč)
- autoterapie: aktivní cvičení (viz.terapie)
7. terapie (20.3.2012)
- kontrola a oprava cviků 1-7 (viz. seznam)
- kulová úseč - výstup jednou nohou
- korigovaný stoj obou, jedné DK (postrky terapeutem)
- přechod úseče (došlap jednou nohou na úseč)
- přenášení váhy dopředu a dozadu
- výskok na na obě dolní končetiny
Kontrolní kineziologický rozbor (20.3.2012):
subjektivně:
- bolest MTP kloubu palce snížena bilaterálně (intenzita: stupeň 1-2/10), uvolnění a zvýšení
hybnosti palcového kloubu
objektivně:
- zvýšená aktivní i pasivní hybnost MTP kloubu palce (zejména do abdukce- orientačně 15°
aktivně i pasivně)
- kloubní vůle upravena: bez omezení v 1. a 2. metatarsu ventrodorsálně, MTP palce a 2 prstu:
dorzálně, plantárně a MTP palce latero-laterálně (vše oboustranně)
- upraveno flekční držení prstů
- zlepšena stabilita stoje na 1 DK: menší titubace, snížená „hra šlach“ bilaterálně
- přetrvává zvýšené napětí horní části m. trapezius bilaterálně
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Footscan: viz. příloha
Dlouhodobý plán:
Nadále pokračovat ve cvičení podle instruktáže na doma, nabídnout možnost pořízení některé
z balančních pomůcek
Zaměřit se na reedukaci chůze s důrazem na správné odvíjení chodidla a zapojení palce
do odrazu
Nošení korektorů na HV a ortopedických vložek do bot na podporu nožní klenby
Nošení vhodné obuvi (bez podpatku, v přední části širší)
Instruktáž aplikace kinezio-tejpu na HV
Stimulace a aktivace plosky nohy v běžném životě (chůze na boso v různém terénu-písek,
tráva)
Zhodnocení terapie:
S pacientkou dobrá spolupráce, při terapiích aktivní přístup a motivace pro cvičení.
Pacientka zvládala terapie dobře. Protože již docházela na terapie s HV dříve, uměla nácvik
malé nohy aktivně bez větších problémů. Instrukcím rozuměla a cvičební jednotku na doma
cvičila 6xtýdně. Místo labilních ploch, které nemá, doma cvičila na koberci nebo na ručníku.
Pacientka sama cítila zlepšení stability a lepší hybnost prstců. Po 4 týdnu terapie pociťovala
ústup bolesti v MTP kloubu palce. Pacientka byla na závěr poučena o důležitosti pravidelného
cvičení a nošení vhodné obuvi.
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Kazuistika č. 2
Vyšetřovaná osoba: V.L., žena
Rok narození: 1986
Anamnéza
RA: - otec zdráv
- matka, babička mají HV v mírné formě
- bratr zdráv
OA: - onemocnění: běžné dětské nemoci
- úrazy: 0
- operace: 0
Abúsus: nekouří, alkohol a káva jen příležitostně
Sport: pillates (1xtýdně/hodinu)
Gynekologická: bezdětná
Alergie: neguje
Farmaceutická: 0
PA: lékařka na Radiologickém oddělení VFN v Praze; stoj,chůze během dne cca 60%
SA: svobodná, žije s kamarádkou, bydlí ve 2. patře bez výtahu, před domem 2 schody
NO: tupý tlak v oblasti MTP kloubu palce bilaterálně při chůzi

Bolest
- bez bolesti MTP kloubu palce, pocit tupého tlaku v oblasti MTP kloubu palce při chůzi
- poprvé objevení obtíží: cca před 2 lety
- výraznější v úzké, pevné obuvi a po delší době ve stoji nebo při chůzi
- dále uvádí bolest SI kloubu při delší chůzi, krční páteře a hlavy (cca půl roku)
Kompenzační pomůcky:
- „srdíčkové“ vložky do bot (nosí cca 3xtýdně, cca 2 roky)

Obuv:
- snaží se vyhýbat obuvi na podpatku a s úzkou špičkou (např. lodičky)
- dává přednost obuvi, která je pohodlná a nezpůsobuje otlaky
- na terapii přišla v obuvi se širokou špičkou a s nižším podpatkem
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Předchozí rehabilitace:
- VFN - docházela pro bolest bederní páteře a hlavy
- terapie (říjen/prosinec 2010, celkem 5 terapií) zaměřeny na korekci svalové dysbalance
trupového svalstva a posílení svalů HSS; subjektivně bez efektu
Výpis ze zdravotní dokumentace: 0
Status present:
- pacientka orientovaná, spolupracuje
- výška 177 cm, váha 65 kg, BMI 21

Vstupní kineziologický rozbor
- vyšetření provedeno dne: 9.2. 2012
- čas vyšetření: 15:30-16:30
Vyšetření stoje aspekcí:
Zezadu:
- horní část m. trapezius: hypertrofie bilaterálně, levé rameno výš
- scapula alata bilaterálně
- zvýrazněná hrudní kyfóza
- thorakobrachiální trojúhelníky souměrné
- levá gluteální rýha níž
- pravá fossa poplitea výš
- levá Achillova šlacha silnější
- pravá pata více zatížena na laterální straně
Zepředu:
- horní část m. trapezius: hypertrofie bilaterálně, levé rameno výš
- postavení klíčků symetrické
- inspirační postavení hrudníku
- pupek ve středu
- plochonoží bilaterálně – příčné i podélné
- hallux valgus bilaterálně (vlevo výraznější)
- typ dýchání: povrchní, převažuje horní hrudní
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-

Zboku:
- předsunuté držení hlavy
- protrakce ramen
- kyfotizace C/Thp
- zvětšená hrudní kyfóza
- protáhlá bederní lordóza

Modifikace stoje:
- Rombergova zkouška I. (střední baze), II.(úzká baze), III. (úzká baze se zavřenýma očima):
negativní
- Trendelenburg: pozitivní bilaterálně
- stoj na levé DK: pokles pánve vpravo a úklon trupu vlevo (výrazněji)
- stoj na pravé DK: pokles pánve vlevo a úklon trupu vpravo
- stabilita stoje na 1DK: titubace doprovázené zvýšenou „hrou šlach“ (výrazněji na LDK)
- vyšetření stoje na dvou vahách: PDK 33 kg, LDK 32 kg
Vyšetření chůze:
- krok pravidelný, převládá těžký dopad na paty, není znatelné odvíjení chodidel od podložky
a nedochází k zapojení palce při odrazu; pravé koleno vtáčeno do vnitřní rotace, snížený
souhyb pánve.
Modifikace chůze:
- chůze po špičkách/patách: zvládne
- chůze pozadu: zvládne, lehký tah doprava
Dynamika páteře:
- Schoberova vzdálenost: 13 cm
- Stiborova vzdálenost: 9 cm
- Čepojova vzdálenost: + 2 cm
- Ottova inklinační vzdálenost: + 3 cm
- Ottova reklinační vzdálenost: - 2 cm
- Thomayerova vzdálenost: + 2 cm
- Lateroflexe: vpravo: - 12 cm, vlevo- 11 cm
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Vyšetření pánve:
- crista iliaca - v rovině
- spina iliaca anterior superior - v rovině
- spina iliaca posterior superior - v rovině
- spina iliaca anterior superior vpravo palpačně bolestivá
- fenomén předbíhání- negativní
- spine sign- negativní

Vyšetření kolena:
- tibio-fibulární skloubení: kloubní vůle: bez omezení bilaterálně
- patella: omezen posun latero-laterální a kroužení na levé DK
Vyšetření chodidla:
Aspekce: deformita HV bilaterálně, plochonoží podélné i příčné bilaterálně, otlak v oblasti
MTP kloubu palce bilaterálně, pod 2. a 3. MTP kloubem a v oblasti patní kost, zčervenání
v oblasti MTP kloubu palce bilaterálně
Palpace: bolestivá oblast MTP kloubu palce a pod 2. a 3. MTP kloubem (vše bilaterálně)
Aktivní/pasivní pohyb (orientačně):
aktivně/pasivně

palec PDK

palec LDK

FX (orientačně)

20°/ 20°

30°/ 35°

ABD (orientačně)

5°/ 15°

5°/ 15°

Kloubní vůle: - omezen ventrodorzální posun 1. a 2. metatarzu bilaterálně (více vlevo)
- MTP palce: směr dorzálně, plantárně omezen posun bilaterálně
- MTP 2.-5 prst: 2. a 3. prst - směr dorzálně, plantárně omezen posun bilaterálně
- Lisfrangův kloub: dorzoventrální posun bez omezení bilaterálně
- Chopartův kloub: dorzoventrální posun bez omezení bilaterálně
Vyšetření čití: - taktilní: zvýšená citlivost MTP kloubu palce bilaterálně
- diskriminační: neporušeno bilaterálně
- stereognosie: neporušeno bilaterálně
- polohocit, pohybocit: neporušen bilaterálně
Véleho test: pozitivní (kladívkovité držení prstců bilaterálně)
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Palpace:
- DKK: m. biceps femoris vpravo: hypertonus, adduktory kyčelního kloubu vpravo:
hypertonus
- paravertebrální svaly v oblasti Th-L: hypertonus bilaterálně
- horní část m. trapezius, mm. scaleni, subocipitální svaly: hypertonus
- mezilopatkové svaly: hypotonus
- vyšetření periostových bodů: bolestivé body: pes anserinus vpravo, tuber ossis ischii
vpravo, mediální konec klíční kosti bilaterálně, sternokostální spojení bilaterálně, linea
nuchae
Vyšetření kloubního rozsahu DKK- goniometrie (aktivní pohyb):
Kloub
Kyčelní

Kolenní
Hlezenní

Rovina
S
F
R
S
S
R

Vyšetření svalové síly dle Jandy:
Kloub
Pohyb
Kyčelní
flexe
extenze s extenzí
kolenního kl.
extenze s flexí
kolenního kl.
addukce
abdukce
zevní rotace
vnitřní rotace
Kolenní
flexe
extenze
Hlezenní
dorzální flexe
plantární flexe
(m.soleus)
plantární flexe
(m.gastrocnemius)
supinace s PFX
supinace s DFX
pronace s PFX
pronace s DFX

PDK
30-0-120
45-0-30
40-0-35
0-0-125
20-0-45
15-0-25

LDK
25-0-120
45-0-30
40-0-35
0-0-125
15-0-40
15-0-20

PDK
5
5

LDK
5
4+

4+

4

4
4
4
4
5
5
4+
4

4
4
4
4
5
5
4+
4

4+

4

4
4+
4+
4+

4
4
4+
4
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MTP kloub DKK

flexe 2.-5. prstu
flexe v MTP kloubu
palce
extenze
addukce
abdukce

4
3-

4
3+

42
2

4
2
2-

Vyšetření hypermobility dle Sachseho:
„A“ - hypomobilní až normální rozsah
„B“ - lehce hypermobilní rozsah
„C“ - výrazně hypermobilní rozsah
retroflexe trupu
zkouška předklonu
zkouška úklonu
zkouška posazení na paty
zkouška extenze v kolenním kl.
zkouška zevní a vnitřní rotace v kyčel.kl.
zkouška rotace hlavy
zkouška šály
zkouška založených paží
zkouška zapažených paží
zkouška exendovaných loktů
zkouška sepjatých rukou
zkouška sepjatých prstů

B
A
vpravo B, vlevo B
B
vpravo A, vlevo A
vpravo A, vlevo A
vpravo B, vlevo B
vpravo B, vlevo B
vpravo B, vlevo B
vpravo B, vlevo B
B
B
B

Závěr vyšetření:
Hallux valgus s plochonožím bilaterálně (podélné i příčné) a s asymetrickým zatížením
chodidel.

Viditelné chabé držení těla se zvětšenou hrudní kyfózou a protáhlou bederní

lordózou. Převládá svalová dysbalance - horní zkřížený syndrom. Palpačně svalový
hypertonus: m. biceps femoris vpravo, adduktory kyčelního kloubu vpravo, paravertebrální
svaly v oblasti Th-L přechodu bilaterálně.
Při dynamickém vyšetření zjištěna Trendelenburgova zkouška a Véleho test pozitivní,
zhoršená stabilita stoje na 1 DK

(vše bilaterálně). Při chůzi špatný stereotyp odvíjení

chodidel, snížené zapojení palce při odrazové fázi a decentrace pravého kolene. Subjektivně
při chůzi uvádí tupý tlak v oblasti MTP kloubu palce oboustranně.
Na chodidle palpačně bolestivá oblast pod 2. a 3. MTP kloubem, omezená kloubní
pohyblivost 1. a 2. metatarzu vůči sobě, MTP kloub palce, 2. a 3. prstu (vše bilaterálně).
Omezený aktivní pohyb palce (do abdukce, flexe) a pasivní pohyb (do flexe). Svalová síla
snížena v oblasti plosky nohy na obou DKK. Taktilní čití zvýšeno v oblasti MTP kloubu palce
bilaterálně.
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Krátkodobý plán:
Cíl terapie:
Snížit napětí hypertonických svalů
Obnovit kloubní pohyblivost
Facilitovat a aktivovat svaly plosky nohy
Zlepšit aktivní pohyb prstů DKK a zapojit do funkce
Zapojit palce do opory a odrazu ve stoji a při chůzi
Nastavit centrované postavení v kloubech dolních končetin při správném postavení pánve
a trupu
Aktivovat nohu a celou posturu v různě náročných posturálních pozicích
Korekce špatného držení těla ve stoji, vsedě
Instruktáž pacienta o autoterapii
Návrh terapie:
Měkké techniky a PIR plosky nohy, DKK a hypertonických svalů (viz. vyšetření)
Mobilizace drobných kloubů nohy, trakce palce
Příprava plosky (stimulace ježkem..)
Prvky senzomotoriky dle Jandy: nácvik malé nohy, korigovaný stoj, stoj na 1 DK,
přední/zadní půlkrok, labilní plochy
Aktivní cvičení pro posílení svalů klenby nožní, abduktoru palce a odrazové funkce nohy
(viz. seznam cviků)
Nácvik Brüggerova sedu
Instruktáž pro autoterapii: péče o chodidlo, stimulace plosky (ježkem, kamínky, obiloviny)
Seznam cviků k autoterapii: viz. kazuistika č. 1
Průběh terapie:
- před každou terapií byla provedena příprava plosky, ke které jsem využila stimulaci ježkem,
mobilizaci drobných kloubů nohy a měkké techniky v oblasti chodidla
- po zainstruování pacientky v nácviku malé nohy byly veškeré cviky senzomotorické
stimulace prováděny s malou nohou
- po zainstruování pacientky korigovaného stoje byly veškeré cviky senzomotorické stimulace
prováděny v korigovaném stoji
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- k aktivnímu cvičení pro posílení svalů plosky nohy byla pacientka zainstruována v průběhu
čtyř terapiích, při kterých byla provedena i kontrola a oprava zadaných cviků
- pacientka dostala instrukce: cvičit denně zadané cviky (cca 15 min.) před cvičením
stimulovat
plosku ježkem a pečovat o chodidlo (masáž plosky nohy)
- po každé terapii doporučena autoterapie

1. terapie (9.2.2012)
- při první návštěvě byl proveden vstupní kineziologický rozbor a footscan vyšetření (viz.
příloha)

2. terapie (17.2. 2012)
- nácvik malé nohy (pasivně, aktivně s dopomocí, aktivně)
- aktivní cvičení nohy - nácvik cviků 1.- 2. (viz. seznam cviků), všechny cviky byly
prováděny ve vzpřímeném sedu
- postizometrická relaxace pro m. trapezius, mm. scaleni, extensory prstů bilaterálně
- instruktáž péče o chodidlo
- autoterapie: instruktáž péče o chodidlo, stimulace plosky ježkem před cvičením, nácvik malé
nohy, aktivní cvičení nohy (viz.terapie), autoterapie pro horní část m. trapezius, mm. scaleni

3. terapie (23.2. 2012)
- kontrola a opakování cviků z 2. terapie (z důvodu bolesti byl cvik č. 2 vyřazen)
- přidání cviku 3.- 4. (viz. seznam cviků)
- postizometrická relaxace paravertebrálních svalů v oblasti Th-L přechodu, m. biceps
femoris vpravo, adduktory kyčelního kloubu vpravo
- nácvik korigovaného stoje + stabilita stoje (postrky) + pohyb HKK + otáčení trupu
- kinezio-tape na příčnou klenbu nohy
- autoterapie: aktivní cvičení nohy (viz.terapie), korigovaný stoj
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4. terapie (1.3. 2012)
Pacientka subjektivně udávala „tíseň na hrudi a omezené dýchání“, trvá necelý týden.
Vyvolávající příčinu si neuvědomuje. Obdobné problémy měla už dříve cca před půl rokem.
Objektivně difuzní blokáda žeber, palpačně citlivé strenokostální skloubení (více
proximálně), snížená protažitelnost fascií hrudníku, klavico-pektorální.
Dnešní Terapie byla zaměřena na snížení – odstranění obtíží.
- měkké techniky: protažení fascií hrudníku, klavico-pektorální.
- mobilizace žeber dle Mojžíšové
- centrace ramenního kloubu a stabilizace lopatek dle Čápové vleže na břiše
- aktivace HSS dle Čápové (vleže na zádech)
- nácvik korigovaného sedu dle Brüggera
- kontrola a opakování cviků z 3. terapie
- přidání cviku 5.- 6. (viz. seznam cviků)
- nácvik korigovaného stoje na jedné dolní končetině (ztíženo postrky terapeutem)
- autoterapie: aktivní cvičení nohy (viz.terapie), aktivace HSS dle Čápové (vleže na zádech)

5. terapie (8.3. 2012)
Po předchozí terapii udává pacientka úlevu od obtíží, které zmiňovala při předchozí terapii.
- kontrola a opakování cviků z 4. terapie
- přidání cviku 7. (viz. seznam cviků)
- nácvik korigovaného stoje na balanční podložce Airex (také se zavřenýma očima, s postrky
terapeutem)
- nácvik předního půlkroku (s malou nohou a korigovaným stojem)
- autoterapie: aktivní cvičení (viz.terapie), místo balanční podložky byla pacientce ke cvičení
na doma doporučena molitanová podložka nebo ručník

6. terapie (15.3. 2012)
- kontrola a oprava cviků
- nácvik korigovaného sedu dle Brüggera
- nácvik korigovaného stoje na obou a na jedné dolní končetině na balanční podložce Airex
- nácvik předního a zadního půlkroku (s malou nohou a korigovaným stojem)
- kulová úseč - výstup jednou nohou
- korigovaný stoj (také s postrky terapeutem)
- autoterapie: aktivní cvičení (viz.terapie)
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7. terapie (22.3.2012)
- kontrola a oprava cviků 1-7
- kulová úseč - výstup jednou nohou na úseč
- korigovaný stoj (postrky terapeutem)
- korigovaný stoj na jedné dolní končetině
- přechod úseče (došlap jednou nohou)
- přenášení váhy dopředu a dozadu
- autoterapie: aktivní cvičení (viz.terapie)
Kontrolní kineziologický rozbor (22.3.2012):
subjektivně: ústup bolesti hlavy, uvolnění a zvýšení hybnosti palcového kloubu
objektivně: přetrvává chabé držení těla a svalová dysbalance- horní zkřížený syndrom
zvýšená aktivní i pasivní hybnost MTP kloubu palce (zejména do abdukce, cca o 5°
bilaterálně), přetrvává bolest pod 2. a 3. MTP kloubem bilaterálně
kloubní vůle upravena: bez omezení ventrodorzální posun 1. a 2. metatarsu, MTP palce a
2. prstu: dorzálně, plantárně vše bilaterálně
Footscan vyšetření: viz. příloha
Dlouhodobý plán:
nadále pokračovat ve cvičení podle instruktáže na doma
vylepšit stereotyp chůze s důrazem na správné odvíjení chodidla a zapojení palce do odrazu
upravit svalové dysbalance
zaměřit se na korekci držení těla a dodržovat správný sed, stoj při práci a denních činnostech
nošení korektorů na HV a ortopedických vložek do bot na podporu nožní klenby
nošení vhodné obuvi (bez podpatku, v přední části širší)
stimulace a aktivace plosky nohy v běžném životě (chůze na boso v různém terénu-písek,
tráva)
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Zhodnocení terapie:
S pacientkou dobrá spolupráce. Při terapiích aktivní přístup, ale bez velké motivace
pro cvičení. Zpočátku pacientce dělal problém nácvik malé nohy aktivně. Instrukcím
rozuměla a cvičební jednotku na doma cvičila cca 3-4x týdně. Z důvodu bolesti byl cvik č. 2
(ze seznamu cviků) vyřazen. Místo labilních ploch, které nemá, doma cvičila na koberci nebo
na ručníku.
Pacientka sama cítila zlepšení stability, lepší hybnost prstců a ústup bolesti hlavy. Při 4.terapii
si stěžovala na „tíseň na hrudi a omezené dýchání“, proto byla terapie zaměřena na tyto
problémy. Na závěr byla poučena o důležitosti pravidelného cvičení a nošení vhodné obuvi.
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Kazuistika č. 3
Vyšetřovaná osoba: M. P., žena
Rok narození: 1983
Anamnéza
RA: - otec- lupenka
- matka- zdráva
- sestra- zdráva
- bez výskytu HV v rodině
OA: - onemocnění - běžné dětské nemoci
- úrazy - distorze levého hlezenního kloubu (v r. 2009)
- poraněný meniskus, přetržený přední zkřížený vaz, natažený zadní zkřížený
vaz na pravé DK (v r. 1997)
- operace: - plastika předního zkříženého vazu na pravé DK (v r. 2000)
- částečná meniskektomie pravého mediálního menisku (v r. 1998)
- ptózy víček (v r. 1985)
Abúsus: nekouří, nepije kávu, příležitostně alkohol
Sport: dříve závodně sportovní gymnastika (12 let, 4xtýdně),
nyní plavání, tanec (2x týdně)
Gynekologická: bezdětná
Alergie: neguje
Farmaceutická: antikoncepce
PA: studentka Univerzity Karlovy v Praze, trenérka sportovní gymnastiky (4xtýdně),
stoj, chůze během dne cca 75%
SA: svobodná, žije sama, bydlí ve 3. patře bez výtahu
NO: bolest v oblasti MTP kloubu palce při delší chůzi

Bolest
- intenzita: stupeň 5-6/10
- charakter: tupá
- lokalizace: oblast MTP kloubu palce na LDK
- poprvé objevení obtíží: cca před rokem
- výraznější v úzké, pevné obuvi a po delší době při chůzi, občas i bolest v klidu
- dále uvádí občasnou bolest pravého kolene při delší chůzi, bederní a krční páteře
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Kompenzační pomůcky:
- gumový korektor (nosí cca dvakrát týdně, cca půl roku)

Obuv:
- snaží se vyhýbat obuvi na podpatku a s úzkou špičkou (např. lodičky)
- dává přednost obuvi, která je pohodlná a nezpůsobuje otlaky (sportovní obuv)
- na terapii přišla ve sportovní obuvi s širokou špičkou a bez podpatku
Předchozí rehabilitace: žádná
Výpis ze zdravotní dokumentace: 0

Status present:
- pacientka orientovaná, spolupracuje
- výška 162 cm, váha 80 kg, BMI 31
Vstupní kineziologický rozbor
- vyšetření provedeno dne: 10.2. 2012
- čas vyšetření: 15:00-16:00
Vyšetření stoje aspekcí:
Zezadu:
- horní část m. trapezius: hypertrofie bilaterálně
- thorakobrachiální trojúhelník vpravo větší
- oploštělá hrudní kyfóza
- pánev rotována vpravo
- vnitřní rotace kyčelních kloubů
- pravá gluteální rýha kratší a níže
- levá popliteální jamka níž
- pravá Achillova šlacha silnější
- pravá pata více zatížena na laterální straně
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Zepředu:
- horní část m. trapezius: hypertrofie bilaterálně
- protrakce ramen
- postavení klíčků symetrické
- m. rectus abdominis výrazný
- pupek ve středu
- rotace pánve vpravo
- plochonoží bilaterálně – příčné i podélné
- hallux valgus bilaterálně (vlevo výraznější)
- typ dýchání: břišní

Zboku:
- protrakce ramen
- oploštělá hrudní kyfóza
- rekurvace kolenních kloubů

Modifikace stoje:
- Rombergova zkouška I. (střední baze), II.(úzká baze), III. (úzká baze se zavřenýma očima):
negativní
- Trendelenburg: negativní bilaterálně
- stabilita stoje na 1DK: na noze patrná „hra šlach“ bilaterálně
- vyšetření stoje na dvou vahách: PDK 38 kg, LDK 42 kg
Vyšetření chůze:
- krok pravidelný, slyšitelný došlap na paty, snížené odvíjení chodidla od podložky
bilaterálně, snížený odraz z palce bilaterálně, malý souhyb horních končetin a trupu
Modifikace chůze:
- krok pravidelný, slyšitelný došlap na paty, chybí plynulé odvíjení chodidel od podložky
a vázne odraz z palce bilaterálně. Snížený souhyb horních končetin a trupu
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Dynamika páteře:
- Schoberova vzdálenost: 14 cm
- Stiborova vzdálenost: 9 cm
- Čepojova vzdálenost: + 2 cm
- Ottova inklinační vzdálenost: + 3 cm
- Ottova reklinační vzdálenost: - 2 cm
- Thomayerova vzdálenost: + 10 cm
- Lateroflexe: vpravo- 12 cm , vlevo- 12 cm
Vyšetření pánve:
- crista iliaca – v rovině
- spina iliaca anterior superior - v rovině
- spina iliaca posterior superior - v rovině
- rotace pánve vpravo
- fenomén předbíhání- negativní
- spine sign- negativní
Vyšetření kolena:
- tibio-fibulární skloubení: kloubní vůle: bez omezení bilaterálně
- patella: všemi směry (kraniálně, kaudálně, latero-laterálně, kroužení) volně pohyblivá
bilaterálně
Vyšetření chodidla:
Aspekce: - deformita HV bilaterálně (výraznější vlevo), zčervenání v oblasti MTP kloubu
palce bilaterálně, plochonoží podélné i příčné bilaterálně
Palpace: - bolestivá oblast MTP kloubu palce bilaterálně
Aktivní/ pasivní pohyb (orientačně):
aktivně/pasivně

palec PDK

palec LDK

FX (orientačně)

35°/ 40°

25°/ 35°

ABD (orientačně)

10°/ 20°

5°/ 20°
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Kloubní vůle: omezen ventrodorzální posun 1. a 2. metatarzu vůči sobě (bilaterálně, více
vlevo)
- MTP palce: směr dorzálně, plantárně omezen posun bilaterálně
- MTP 2.-5 prst: 2.prst - směr dorzálně, plantárně omezen posun bilaterálně
- Lisfrangův kloub: dorzoventrální posun bez omezení bilaterálně
- Chopartův kloub: dorzoventrální posun bez omezení bilaterálně
Vyšetření čití:- taktilní: zvýšená citlivost MTP kloubu palce bilaterálně
- diskriminační: neporušeno bilaterálně
- stereognosie: neporušeno bilaterálně
- polohocit, pohybocit: neporušen bilaterálně
Véleho test: pozitivní
Palpace:
- DKK: adduktory kyčelního kloubu, m. gastrocnemius: hypertonus
- paravertebrální svaly v oblasti Th-L: hypertonus bilaterálně
- horní část m. trapezius: hypertonus bilaterálně
- vyšetření periostových bodů: bolestivé body - pes anserinus bilaterálně
- vyšetření jizvy na kolenním kloubu pravé DK (po plastice předního zkříženého vazu
cca 4cm), zhojená, klidná, nebolestivá
Vyšetření kloubního rozsahu DKK- goniometrie (aktivní pohyb):
Kloub
kyčelní
kolenní
hlezenní

Rovina
S
F
R
S
S
R

PDK
20-0-125
40-0-30
45-0-40
10-0-135
15-0-45
15-0-25
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LDK
20-0-130
45-0-30
45-0-40
10-0-135
15-0-45
15-0-25

Vyšetření svalové síly dle Jandy:
Kloub
kyčelní

kolenní
hlezenní

MTP kloub DKK

Pohyb
Flexe
extenze s extenzí
kolenního kl.
extenze s flexí
kolenního kl.
Addukce
Abdukce
zevní rotace
vnitřní rotace
Flexe
Extenze
dorzální flexe
plantární flexe
(m.soleus)
plantární flexe
(m.gastrocnemius)
supinace s PFX
supinace s DFX
pronace s PFX
pronace s DFX
flexe 2.-5. Prstu
flexe v MTP kloubu
palce
Extenze
Addukce
Abdukce

PDK
5
4+

LDK
5
5

5

5

4
4+
4
4+
5
5
5
4+

4
5
4+
4+
5
5
4+
4+

4+

5

4+
4+
4
4
4
4

4+
4+
4
4+
4
3+

42
2

4
2
2

Vyšetření hypermobility dle Sachseho:
„A“ - hypomobilní až normální rozsah
„B“ - lehce hypermobilní rozsah
„C“ - výrazně hypermobilní rozsah
retroflexe trupu
zkouška předklonu
zkouška úklonu
zkouška posazení na paty
zkouška extenze v kolenním kl.
zkouška zevní a vnitřní rotace v kyčel.kl.
zkouška rotace hlavy
zkouška šály
zkouška založených paží
zkouška zapažených paží
zkouška exendovaných loktů
zkouška sepjatých rukou
zkouška sepjatých prstů

B
C
vpravo C, vlevo C
B
vpravo B, vlevo B
vpravo A, vlevo A
vpravo B, vlevo B
vpravo B, vlevo B
vpravo B, vlevo B
vpravo B, vlevo B
B
B
B
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Závěr vyšetření:
Hallux valgus s plochonožím bilaterálně. Větší zatížení levé DK, kolenní klouby v rekurvaci,
kyčelní klouby ve vnitřní rotaci a pánev rotována vpravo. Při dynamickém vyšetření zjištěna
zhoršená posturální stabilita, pozitivní Véleho test a konstituční hypermobilita. Chůzový
stereotyp narušen, nedochází k odvíjení nohy od podložky, aktivnímu zapojení palce při chůzi
a k souhybu horních končetin a trupu.
Palpačne svalový hypertonus: adduktory kyčelního kloubu, m. gastrocnemius, paravertebrální
svaly v oblasti Th-L přechodu, horní část m. trapezius (vše bilaterálně).
Omezená kloubní pohyblivost 1. a 2. metatarzu, MTP kloub palce a 2. prstu (vše bilaterálně).
Na levé noze omezen aktivní pohyb (do flexe a abdukce) a pasivní pohyb (do flexe) palce.
Oslabení krátkých svalů nohy oboustranně. Taktilní čití zvýšeno v oblasti MTP kloubu palce
bilaterálně.
Krátkodobý plán:
Cíl terapie:
Zmírnit až odstranit bolest v oblasti MTP kloubu palce
Snížit napětí hypertonických svalů
Obnovit kloubní pohyblivost
Facilitovat a aktivovat svaly plosky nohy
Zlepšit aktivní pohyb palce a zapojit ho do opory a odrazu ve stoji a při chůzi
Nastavit a aktivovat nohu a celou posturu v různě náročných posturálních pozicích
Instruktáž pacienta o autoterapii
Návrh terapie:
Kinezio-tejp na HV za účelem cíleného ovlivnění polohy palce, zpevnění segmentu a snížení
nocicepce
Mobilizace drobných kloubů nohy, trakce palce
Příprava plosky (stimulace ježkem..)
Aktivní cvičení pro posílení svalů klenby nožní, abduktoru palce a odrazové funkce nohy
(viz. seznam cviků)
Instruktáž pro autoterapii: péče o chodidlo, stimulace plosky (ježkem, kamínky, obiloviny),
aplikace kinezio-tejpu
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Seznam cviků k autoterapii: viz. kazuistika č. 1
Průběh terapie:
Pacientka absolvovala celkem 6 fyzioterapií, při první návštěvě bylo provedeno vstupní
kineziologické vyšetření. Terapie probíhaly vždy jednou týdně v průběhu měsíce únor- březen
2012.
- před každou terapií byla provedena příprava plosky, ke které jsem využila stimulaci ježkem,
mobilizaci drobných kloubů nohy a měkké techniky v oblasti chodidla
- k aktivnímu cvičení pro posílení svalů plosky nohy byla pacientka zainstruována v průběhu
třech terapií, při kterých byla provedena i kontrola a oprava zadaných cviků
- pacientka dostala instrukce: cvičit denně zadané cviky (cca 15 min) před cvičením
stimulovat plosku
ježkem a pečovat o chodidlo (masáž plosky nohy)
- po každé terapii doporučena autoterapie

1. terapie (10.2.2012)
- při první návštěvě byl proveden vstupní kineziologický rozbor a footscan vyšetření (viz.
příloha)

2. terapie dne (14.2. 2012)
- všechny následující cviky byly prováděny ve vzpřímeném sedu: nácvik cviků 1.-4. (viz.
seznam cviků)
- nácvik malé nohy (pasivně, aktivně s dopomocí, aktivně), instruktáž péče o chodidlo
- kinezio-tejp na hallux valgus bilaterálně (viz. foto v příloze)
- autoterapie: instruktáž péče o chodidlo, stimulace plosky ježkem před cvičením, nácvik malé
nohy, aktivní cvičení (viz.terapie)

3. terapie dne (22.2.2012)
- kontrola a opakování cviků z 2. terapie
- přidání cviku 5.-6. (viz. seznam cviků)
- postizometrická relaxace m. gastrocnemius, m.trapezius, adduktory kyčelního kloubu
- kinezio-tejp na hallux valgus bilaterálně
- autoterapie: aktivní cvičení (viz.terapie)
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4. terapie (1.3.2012)
- kontrola a opakování cviků z 3. terapie
- přidání cviku 7. (viz. seznam cviků)
- kinezio-tejp na hallux valgus bilaterálně
- autoterapie: aktivní cvičení (viz.terapie)

5. terapie (9.3.2012)
- kontrola a opakování cviků 1.-7.
- postizometrická relaxace m. gastrocnemius, m.trapezius
- kinezio-tejp na hallux valgus bilaterálně
- autoterapie: aktivní cvičení (viz.terapie)

6. terapie (16.3.2012)
- kontrola a opakování cviků 1.-7.
- kinezio-tejp na hallux valgus bilaterálně
- autoterapie: aktivní cvičení (viz.terapie), instruktáž k samostatné aplikaci kinezio-tejp
Kontrolní kineziologický rozbor (16.3.2012):
subjektivně: bolest MTP kloubu palce snížena bilaterálně (intenzita: stupeň 3/10), uvolnění
a zvýšení hybnosti palcového kloubu
objektivně:
zlepšena aktivní hybnost v MTP kloubu palce do abdukce cca o 5° bilaterálně
kloubní vůle upravena: bez omezení ventrodorzálního posunu 1. a 2. metatarzu bilaterálně
zlepšena stabilita stoje na 1 DK: snížená „hra šlach“ bilaterálně
přetrvává zvýšené napětí horní části m. trapezius, adduktorů kyčelního kloubu,
paravertebrální svaly v oblasti Th-L přechodu (vše bilaterálně)
Footscan vyšetření: viz. příloha

83

Dlouhodobý plán:
nadále pokračovat ve cvičení podle instruktáže na doma
nastavit centrované postavení v kloubech dolních končetin při správném postavení pánve
a trupu
zaměřit se na reedukaci chůze s důrazem na správné odvíjení chodidla a zapojení palce
do odrazu
nošení korektorů na HV a ortopedických vložek do bot na podporu nožní klenby (zejména
příčné)
nošení vhodné obuvi (bez podpatku, v přední části širší)
při zvýšené sportovní zátěži aplikovat kinezio tejpu na HV

Zhodnocení terapie:
S pacientkou dobrá spolupráce, při terapiích aktivní přístup a motivace pro cvičení.
Instrukcím rozuměla a cvičební jednotku na doma cvičila 6x týdně. Při aplikaci kinezio-tejpu
na HV zaznamenávala ústup bolesti MTP kloubu palce, jak v klidu, tak při sportovní aktivitě.
Efekt vydržel cca 2-3 dny po jeho sundání. Pacientka byla na závěr poučena o důležitosti
pravidelného cvičení a nošení vhodné obuvi.

84

2. Výsledky plantografického vyšetření přístrojem Footscan
Pacient: P.D.
STOJ 1 - Vstupní měření (vlastní foto)

Tento snímek byl pořízen při vstupním vyšetření pacientky P.D. Vyplývá z něj, že největší
zatížení je v oblasti pat. Na PDK výrazněji, kde nejvyšší tlak je na mediální části paty.
Z naměřených hodnot nám k posouzení změny ve vychylování těžiště pomůže ukazatelná
výchylka COF TTW, která zde byla 149 mm. Z výchylek na ose x usuzujeme stranovou
nestabilitu, která byla 225 mm. Z výchylek na ose y usuzujeme předozadní nestabilitu, která
byla 138 mm.
STOJ 1 - Výstupní měření (vlastní foto)

Z výstupního snímku je patrné, že největší zatížení nohy zůstalo v oblasti pat. Z ukazatele
výchylky COF TTW ovšem vyplývá, že došlo k menšímu vychylování těžiště, které
při vstupním vyšetření bylo 149 mm, zatímco při výstupním 111 mm. Výchylka na ose y se
nezměnila a na ose x došlo k jejímu mírnému zvětšení z 225 mm na 240 mm.
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Pacient: P.D.
STOJ 2 - Vstupní měření (vlastní foto)

Tento snímek zobrazuje stoj o úzké bázi s otevřenýma očima při vstupním měření. Stejně jako
u STOJE 1, je i zde největší zatížení nohy v oblasti paty (na pravé více než na levé). Ukazatel
výchylky COF TTW má hodnotu 87 mm. Stranová nestabilita zaznamenaná na ose x je 194
mm a předozadní nestabilita, zobrazena na ose y je 138 mm.
STOJ 2 - Výstupní měření (vlastní foto)

Na snímku z výstupního měření si můžeme všimnout, že největší zatížení nohy v oblasti pat
zůstalo. Došlo, ale ke zvýšení zatížení v oblasti přednoží (výrazněji na pravé noze) a objevil
se větší dotek pod palce oboustranně. Hodnota COF TTW zobrazující vychylování těžiště
byla naměřena vyšší než při vstupním měření a to o 41 mm. Zatímco předozadní nestabilita se
zvýšila pouze nepatrně, stranová nestabilita vzrostla o 53 mm.
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Pacient: V.L.
STOJ 1 - Vstupní měření (vlastní foto)

Při vstupním měření zatěžovala pacientka V.L. nejvíce oblast pat, což vyplývá jak
z barevného rozlišení tlaku, tak i z procentuální rozložení plochy v jednotlivých kvadrantech.
Je patrné, že největší zatížení spočívá na mediální straně pravé paty. Ukazatel výchylky COF
TTW zachycující změny ve vychylování těžiště je 142 mm. Výchylka na ose x
zaznamenávající stranovou nestabilitu je 197 mm a výchylka na ose y značící předozadní
nestabilitu je 135 mm.
STOJ 1 - Výstupní měření (vlastní foto)

Ze srovnání snímku z vstupního a výstupního měření vyplývá, že nedošlo téměř k žádné
změně v zatížení nohy. Zánoží (především mediální strana pat) zůstává nejvíce zatěžovanou
oblastí. Můžeme si ovšem všimnout, že došlo ke zlepšení hodnoty COF TTW, která se
nepatrně snížila. Hodnoty COF X a COF Y zachycující stranovou a předozadní nestabilitu
nepatrně

vzrostly

(především

výchylka

na
87

ose

x,

zvýšila

se

o

42

mm).

Pacient: V.L.
STOJ 2 - Vstupní měření (vlastní foto)

Na snímku zobrazujícím vstupní měření STOJE 2 lze vidět, že nejvíce zatížené je zánoží
(zejména oblast pat) a přednoží. Podle procentového rozložení je patrné větší zatížení pravé
nohy v porovnání s nohou levou. Velikost hodnot naměřených na Footscanu, které nás
zajímají, je následující: ukazatel COF TTW 124 mm, výchylka na ose x 246 mm a na ose y
141 mm.
STOJ 2 - Výstupní měření (vlastní foto)

Při výstupním měření se zatížení nohy nijak výrazněji nezměnilo. Hodnota sledovaného
ukazatele výchylky těžiště ve srovnání se vstupním měřením se zvýšila a to o 22 mm. Stejně
tak se zvýšila i výchylka předozadní nestability (o 17 mm). Velikost stranové nestability se
nepatrně snížila.
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Pacient: M.P.
STOJ 1 - Vstupní měření (vlastní foto)

Tento snímek byl pořízen při vstupním vyšetření pacientky M.P. Vyplývá z něj, že největší
zatížení nohy je směrem dorzálním, což potvrzuje i procentuální rozložení plochy
v jednotlivých kvadrantech. Naměřená hodnota ukazatele výchylky těžiště COF TTW zde
byla 114 mm. Z výchylek na ose x usuzujeme stranovou nestabilitu, která byla 204 mm.
Z výchylek na ose y usuzujeme předozadní nestabilitu, která byla 137 mm.
STOJ 1 - Výstupní měření (vlastní foto)

Z tohoto snímku je patrné, že se noha neopírá o tři body (patu, metatarz palce a metatarz
5.prstce), jak by v ideálním případě měla. Snížilo se zatížení v oblasti přednoží, zejména
v oblasti 2.-5. prstce. Co se týká ukazatelů, došlo ke zvýšení hodnot sledujících vychylování
těžiště COF TTW, i ke zvýšení výchylek na ose x,y zachycujících stranovou a předozadní
nestabilitu.
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Pacient: M.P.
STOJ 2 - Vstupní měření (vlastní foto)

Z tohoto snímku vyplývá, že největší zatížení nohy je v oblasti mediální strany paty
a v oblasti přednoží, přičemž pravá noha je zatěžována více než levá. Ukazatel výchylky
těžiště COF TTW je 94 mm. Z výchylek na ose x usuzujeme stranovou nestabilitu o velikosti
207 mm a z výchylek na ose y předozadní nestabilitu o velikosti 134 mm..
STOJ 2 - Výstupní měření (vlastní foto)

Při porovnání snímků z vstupního a výstupního vyšetření můžeme vidět, že došlo ke zvýšení
zatížení v oblasti přednoží (výrazně na pravé noze) a tím odlehčení z patní oblasti. Objevil se
také větší kontakt pod palcem oboustranně. Kromě hodnoty COF TTW, která se zvýšila o 68
mm, vzrostly i hodnoty zachycující předozadní i stranovou nestabilitu.
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Pacient: M.P.
STOJ 1 - s kinezio-tejpem na hallux valgus (vlastní foto)

Tento snímek zobrazuje STOJ 1 pacientky M. P., která měla aplikovaný kinezio-tejp
na hallux valgus. Vyplývá z něj, že největší zatížení nohy je v oblasti paty, což potvrzuje
i procentuální rozložení plochy v jednotlivých kvadrantech. Z naměřených hodnot, které
sledujeme, dosahuje ukazatel vychylování těžiště COF TTW 139 mm. Z výchylek na ose x
usuzujeme stranovou nestabilitu, která je 238 mm. Z výchylek na ose y usuzujeme předozadní
nestabilitu, která je 148 mm
STOJ 2 - s kinezio-tejpem na hallux valgus (vlastní foto)

Ze snímku STOJ 2, při kterém měla pacientka M. P. aplikovaný kinezio-tejp na hallux valgus,
je patrné, že zátěž je rozložena z oblasti zánoži na přední část chodidla. Velikost hodnot
sledovaných ukazatelů je následující: COF TTW 121 mm, výchylka stranové nestability 238
mm a předozadní nestability 173 mm.
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3. Fotky z terapie

Abdukce palce

Abdukce prstů

Tvarování příčné klenby nohy

Palec do osy nohy
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Nácvik malé nohy s tlakem pacienta do kolene

Korigovaný stoj na podložce „Airex“

Nácvik opory na zevní straně nohy

Korigovaný stoj na jedné DK na podložce
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Přední půlkrok

Zadní půlkrok

4. Kinezio-tejp na hallux valgus
Zdroj: http://www.acti-tape.com/contents/en-uk/d121_Page_122.html

1. První pás ve tvaru Y nalepíme krátkými pruhy kolem palce
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2. Poté natáhneme delší pruh po spodní straně nožní klenby na paty mírně k vnější straně
chodidla.

3. Základnu druhého Y-pásu nalepíme na bříško chodidla

4. Dva stejně dlouhé konce nalepíme obloukovitým směrem do horní části chodidla
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5. Souhlas pacientů

Informovaný souhlas pacienta
1. lékařská fakulta v Praze UK
Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2

Souhlas pacienta
Pacient(ka) ………………………..... byla srozumitelně seznámena s účelem a průběhem
vyšetření a měření. Souhlasila s využitím získaných dat ke zpracování bakalářské práce.

V Praze dne ……………………

Podpis pacienta ………………………
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